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اين يخ عز  تقدمي الش َّ  مضة ين رة ِ   عرهاـ ــ حفظه هللا(1)ال 

حميـلابسم هللا  محن الرَّ  رَّ

 

ةعدـ. ن ال نِِبَّ ب الم هىل مة الُة عالسَّ  امحلد هلل عحدـ عالصَّ

ة ـلميـالُمتون العِ ريب ـقـ" ت ؛ةــلسلـة ِمن سِ موعة المباركمجـال فهذه

أبو عبد  :(2)لم النَّجيبـل؛ طالُب العها والمعتَني بِها األخ الفاضُمعد  ل" 

حمن اسماعيل بن عمر ُجهٌد يَنضاف إلى حلقــات  ،الجزائري الرَّ

ة ثَ ـطُ   َل على أُســس  ـــِمينة لَِمن راَم الطَّلَب والتَّحِصيـــالَّب الِعلم، وُدرَّ

ــلَــة ، وَسبيل  ـيـفاهِ ـــَد َراسـَخـــة ، ومَ ــــوقَـــواع ،َمــتِينة   َم ُمؤصَّ

حقَّق  وِعلم  ُمَدقَّق ، تَسيــُر بِصاِحبِها فِي ــــنهج  مُ ـــَق مَ ــــواِضـحـة ، َوف

نَِّة وُدعاِة الَحق  والهُدى. ة السُّ  َركب أئمَّ

ـِها في صـورة  ُل ـ حفظَه هللا ـ في إخَراجوقد اجـتَهَد األُخ الفاض

ِخ ـــعــِض النُّســتَمَد على بـــُث اعـــــبَهيَّة خط ًّا وتَشكيالًّ، َحي

ـةِ مع إثبـــاتِ نِسـبَـتِــها إلى صاِحـبِـها، وقد أباَن عالَخط ـ هَِجه نن َمــــيَـّ

ذِه ـــــارئ لِبَعض هـُد القَ ـظم، ويَــجنَّ ــفي العمل على ذلَك الَمتِن أِو ال

لى ن  وتَدريِب الطَّالب عــلِتَقِريب الفَ  ،نثُورِ ــالُمتوِن نَظـمـاًّ ُموافقاًّ للمَ 

 رسيِخ َمعلُوِمه وَضبِط َمحفُوِظه.تَ 

اِرئَها وَحافَِظهَا وَشاِرَحها ـأسأُل أَن ينفََع بِهَا ُمِعدَّها َوقَ  ريمَ الكَ  وهللاَ 

َعهَا فِي تَعِميِم الفَائدِة بِهَا،  َمن أَعاَن على نَشِرهَا وأَسهَمَ  وُكلَّ  ،وُموز 

                                                           

شيُخنا الفاضل ارتبط بالعلم والدعوة وارتبطت به، حتى أصبح فيها وبها أشهر ِمن نار على علم، شيخ في الخطابة والتَّدريس، وشيخ في  (1)

..، زاده وفروعه هالـتَّعليم والتَّربية، وشيخ في األدب والخلق، وشيخ في المنهج واالعتقاد، وشيخ في التَّفسير وعلومه، والحديث وفنونه، والفـقه أصول
رون، فاألدب األدب رعاكم هللا مع مشايخنا  لبة في حقِّه لمقصِّ ا معاشر الطَّ ل، في القول والفعهللا علما وعمال ودعوة، ورزقنا االنتفاع منه وبه، وإنَّ

  عند حضورهم وحال غيابهم، فذلك من بركة العلم وأثر تعظيم أهله. 
لب، ضعيف في العمل، ضعيف في الدعوة..، وهللاَ أسأل أن يتجاوز عنِّي وعن هذا ِمن ُحسن ظنِّ الشيخ بي وإال فاهلل ي (2) علم أنِّي ضعيف في الطَّ

 . كل مقصر، وهذا أقوله بيانا لحقيقة الحال، ومعرفة بقدر التَّفريط والتَّقصير، وليس تواضعا أو تورعا...
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     إنَّه ُسبحانه جواٌد َكريٌم.

د وعلَى آلِه وَصحبِه.     وَصلَّى هللا وسلَّم وبارَك على نَبي نا ُمحمَّ

 

كةتبة                             عة

اين                           مضة ين رة ِ  َأبُو عبِد هللِا عز  ال 

 هـ 1436من ذي احلجة  20 عش يَّة اأَلحد

 م 2015من أ كتوبر س نة  4 املُواِفق لـ                                              
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ِحيـم  ـِن الرَّ محة ِ الرَّ  ِبسـِم اَّللَّ

         

ـُة                         مة ِ  املُـقةـد 

                          
رور ِمن شُ  باللِ  ره، ونعوذُ غفِ ينه ونستَ عِ ه ونَستَ نحمدُ  للِ  الحمدَ  إنَّ  

ل لِ ضن يُ له، ومَ  ضلَّ ه هللا فال مُ هدِ ن يَ نا، مَ أعمالِ  ئاتِ نا ومن سي  أنفسِ 

              دي له.افال هَ 

ه دا عبدُ محمَّ  هللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ  أن  ال إله إالَّ  وأشهدُ 

 .       هورسولُ 

أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفس  َواِحَدة  َوَخلََق ِمْنهَا  ﴿يَا

ا َونَِساءًّ َواتَّقُوا هللاَ الَِّذي تََساَءلُوَن  َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجاالًّ َكثِيرًّ

 .                                                         1ساء، اآلية: سورة الن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًّا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم 

         .                                               102سورة آل عمران، اآلية:  ُمْسلُِموَن﴾

ا﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ   يُْصلِْح لَُكْم ،  َوقُولُوا قَْوالًّ َسِديدًّ

ا  أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزًّ

ا﴾                                                                    .71، 70سورة األحزاب، اآليتان:  َعِظيمًّ

                                                                    :عدُ ا بَ أمَّ          

صلَّى  د  حمَّ دُي مُ هَ  ديِ يَر الهَ خَ الُم هللاِ، وَ يِث كَ دِ صدَق الحَ أَ فإنَّ       

       يهِ لَ هللا عَ 
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    ، َوُكلَّ بِدَعة  ةٌ دعَ ة  بِ ثَ حدَ لَّ مُ وكُ  ،هااتُ ثَ حدَ مُ  ورِ مُ األُ  رَّ ، وشَ وسلَّم       

 .ة  في النَّارِ اللَ لَّ ضَ وكُ  َضالَلَةٌ،

ا ومًّ مُ عُ  اسِ النَّ  ينَ بَ  م  والغَ  قِ لَ والقَ  م  والهَ  زنِ الحُ  شارِ انتِ  عَ مَ فَ 

 لِ هأِلَ َوِسَمةًّ فَاِرقَةًّ  ةًّ زَ ي  مَ مُ  ةًّ مَ الَ عَ  حَ صبَ ى أَ حتَّ  اوصًّ صُ خُ  ينَ مِ سلِ المُ وَ 

ا ذَ هَ  واءِ دَ  ودِ جُ وُ  عَ ، مَ ـ إالَّ َمن َرِحَم هللاُ َوقَلِيٌل َما هُم ـ انِ زمَ األَ  هِ ذِ هَ 

ا نيَ لدُّ ا بَّ حُ وَ  ةَ فلَ والغَ  هلَ الجَ  كنَّ م، لَ يهِ يدِ أَ  لِ اوَ تنَ ي مُ ر فِ شِ نتِ المُ  اءِ الدَّ 

 يفِ  دِ ارِ الوَ  عِ افِ النَّ  واءِ الدَّ  كَ لِ ذَ  الِ عمَ ن استِ عَ  مهُ دَّ ا صَ هَ بِ  الَ غَ نشِ ااِل وَ 

 هللاَ  نَُسوا﴿  ،ةِ مَّ األُ  اءِ مَ لَ عُ  الِ قوَ وأَ  ةِ مَّ األُ  فِ لَ سَ  ارِ وآثَ  ةِ نَّ السُّ وَ  ابِ تَ الكِ 

 يرِ يسِ تَ  يلِ بِ ي سَ فِ وَ ، 19:الَحْشر ﴾اْلفَاِسقُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ  أَْنفَُسهُمْ  فَأَْنَساهُمْ 

ن حمَ لرَّ ا بدِ عَ  يخِ الشَّ  ابِ كتَ بِ  يتُ نَ ن اعتَ ا أَ مَ عدَ بَ ، فَ لمِ ن العِ مِ  ابِ ا البَ ذَ هَ 

ا ذَ هَ  مُ د  قَ ا أُ ا ذَ نَ أَ ، فَ "ةِ يدَ عِ السَّ  اةِ يَ لحَ لِ  ةُ يدَ فِ المُ  لُ ائِ سَ " الوَ  ؛عافِ ي النَّ عدِ السَّ 

 يبِ بِ طَ  ةُ اعَ رَ ا يَ تهَ عَ بدَ أَ  ة  يَّ ب  طِ  ة  يبَ ركِ ن تَ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  وَ هُ وَ  عَ افِ النَّ  اءَ وَ الدَّ 

 . ينِ حيَ الوَ  ورِ ن نُ ا مِ هَ صَ خلَ ستَ اِ  ةِ يَّ وزِ م الجَ قي   ابنُ  وبِ لُ القُ 
 

o  ُةِِل املُتةواِضع َعة َُّل ِِف:                                           عة ةتةمث بةِة ي ي ِ ِساةِل الطَّ  هىلة هذـ الر 

 

ةِ نُسخ  َمطبوعة ، ُدوَن   .1 َسالَةِ بُِمقَابَلتِها على ِعد  َضبِط نص  الر 

ئيلِة الَواقعِة بَيَن النُّسِخ ُخُصوصاًّ وأَنَّهُ الَ يُِحيُل  إِثباِت الفُروِق الض 

 الَمعنَى، حتَّى ال أُثَق ل الَحواِشي بما قد تَكوُن فَائَِدتُه قَلِيلَةٌ.

َسالَِة   .2 ا الَمقُصوُد منهإِلَى فَقرات  ُمتباينة ، تَقسيِم نص  الر 

 التَّقِريُب َوالتَّيِسيُر.

ا، لِتَقريبِ هِذه الرسالة لَِعامَّة   .3 تَشكيِل النَّص  تَشِكيالًّ أظنُّه تَام ًّ

َن الكتُِب بي - فِي أكثِر األَحيانِ  - الُمسلِميَن، فََعدُم تَشِكيِل النَّص  يَُحولُ 

، َمَع إثباِت بَعض التَّعلِيقاِت النَّافَِعِة فِي ِمنهاوبيَن استِفادِة النَّاِس 

ر الَمَسائِِل وتََماِم ااِلنتِفاِع بِهَا  .الهَامِش لُِحسِن تَصوُّ
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حة  لمنهَِج التَّحقيِق.  .4  َوضِع ُمقد مة  ُموض 

األحــــــــــــاديِث واآلثــار الَواِردِة فِي الـمتـِن، مع  تَخِريجِ  .5

نعة الحديثية، على وجـِه اإلشـارِة بـيـان  َمرتَــبتِها وفق  الصَّ

 عند الحاجة. وااِلختـــــصاِر إالَّ 

سالِة فَهَُو أَشهَُر ِمن أَن   .6 َوضِع تَرجمة  ُموَجزة  لَِصاحِب الر 

َف بمثِلِه.  يُعرَّ

ُب َمَراَمهَا، وضعِ تَعري  .7 َسالَِة يُبَي ُن َموُضوَعهَا، َويُقَر  ف  بِالر 

بِأَلطَِف ِعبَارة  َوأقَرِب إَِشارة ، َمَع ااِلعتِناِء َكما هُو َدائِما الَحاُل فِي هِذِه 

لِسلَِة " تَقِريُب الُمتُوِن الِعلِميَِّة " بِبَيَاِن طَبََعاتِهَا وُشُروَحاِت وأَعَماِل  الس 

ا الَ ِغنَى لِطَالِِب الِعلِم َعنهُ أهِل ال علِم َعليهَا..، و َما يَتبَُع َذلَِك ويَلَحقُه ِممَّ

 .لِطَلِب الِعلِم وَرفِع الَجهِل.فِي َسيِرِه 

 

َوهللاَ أَسأَُل أَن يَنفََع بِهَا َويَجَعلَهَا فِي ِميَزاِن َحسنَاتِي يَوَم الَ يَنفَُع َماٌل 

.َوالَ بَنُوَن إاِلَّ َمن                                             أتَى هللاَ بِقَلب  َسلِيم 

 

 َكتبَهُ:

حمن إِسماعيل ابُن عمر الجزائري  أَبو عبِد الرَّ

 ( هـ1441سنة ) شوالمن  23 ثنيناإل احبص

 بحي عين النعجة، الجزائر العاصمة
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 ِِبملؤل ِِف  التَّعرِيُف     
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 : ه  ت  ني  ك  و   ه  سم  ا  ـ 

 مَّ ثُ  يرعِ الزُّ  عدِ سَ  بنِ  وبَ يُّأَ  بنِ  كر  ي بَ بِ أَ  بنُ  دُ حمَّ مُ  هللاِ  بدِ و عَ بُ أَ و هُ 

 .يشقِ مَ الد  

 : ه  ب  ق  ل  ـ 

و (، أَ ةِ يَّ وزِ الجَ  مِ ي  قَ  و )ابنُ ( أَ مِ ي  القَ  به )ابنُ قَ لَ بِ  رَ هَ اشتَ وَ ، ينِ الد   مسُ شَ 

ا ي  قَ  انَ كَ  هُ دَ الِ وَ  نَّ ى أَ لَ إِ  عُ رجِ تَ  ةِ يَّ وزِ ى الجَ لَ إِ  هُ تُ سبَ نِ (، وَ ةِ يَّ وزِ الجَ  امُ مَ )إِ  مًّ

 .ةِ سَ درَ المَ  لكَ ى تِ علَ 

ا، فَ قِ ستَ مُ  هُ لُ جعَ ويَ  اهُ رعَ ويَ  هُ حُ صلِ يُ وَ  مرَ األَ  يمُ قِ ي يُ ذِ : الَّ ي مُ القَ وَ  و أبُ يمًّ

ا يهَ لَ إِ  بَ سِ نُ ة؛ فَ يَّ وزِ ا الجَ هَ تي اسمُ الَّ  ةِ سِ درَ المَ  ؤونِ شُ  يرُ دِ يُ  كانَ  اإلمامِ 

 فُ سُ ويُ  ينِ الد   يَ حِ مُ  إنَّ  ":ير  ثِ كَ  ابنُ  ظُ افِ الحَ  ولُ ، يقُ ةِ يَّ وزِ الجَ  مِ ي  قَ  بابنِ 

 هِ ذِ ى هَ نَ ي ابتَ ذِ الَّ  وَ ي، هُ وزِ د الجَ حمَّ مُ  ي بنِ لِ عَ  بنِ  نِ حمَ الرَّ  بدِ عَ  بنُ 

 ."اهَ لَ  فَ وقَ شق وأَ مَ دِ بِ  ينَ ابِ شَّ النَّ ة بِ سَ درَ المَ 

  رُّ دِ ا يُ مَّ ا مِ هَ يرَ غَ وَ  اتِ ارَ قَّ العَ  عضَ بَ  صَ صَّ ي: خَ عنِ ا يَ هَ لَ  وقفَ أَ 

 ةِ سَ درَ المَ  أنِ شَ  حِ صالَ إِلِ ا، وِ يهَ لَ عَ  ونَ مُ ائِ القَ  عَ فِ نتَ ي يَ كَ ، لِ الَ موَ األَ 

 ا.هَ جِ ائِ وَ حَ  ينِ أمِ تَ وَ 

 .يُّ لِ نبَ الحَ  يهُ قِ الفَ 

 : ه  د  ول  م  ـ 

 ينَ عِ سد وتِ احِ وَ مائة وَ تِ سِ  نةَ ر سَ فَ صَ  هرِ ن شَ مِ  ابعِ السَّ  يفِ شق مَ دِ بِ  دَ لِ وُ 

 هـ(.691)

 : ه  ت  شأ  ن  ـ 

 ةِ يَّ وزِ الجَ  ةِ سَ درَ المَ بِ  امًّ ائِ قَ  وهُ بُ أَ  انَ د كَ قَ فَ ، ضل  وفَ  لم  عِ  يتِ ي بَ فِ  أَ شَ نَ 

ي فِ  هُ لَ  انَ ، وكَ ينَ ورِ شهُ المَ  ةِ لَ ابِ نَ الحَ  اءِ هَ قَ ن فُ مِ  وهُ بُ أَ  ، وكانَ قَ بَ ا سَ كمَ 

ا، فَ يَ  ائضِ رَ الفَ   اءِ مَ لَ العُ بِ  رُ زخَ يَ  ن  مَ ي زَ فِ  أَ شَ ، ونَ نهُ ا عَ هَ خذَ أَ دًّ

 .ينَ زِ ارِ البَ 

  ؛مهِ زِ برَ ن أَ مِ  :ه  وخ  ي  ش  ن م  ـ 
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 ارِ يَ ن الد  ية مِ يمِ تَ  ابنُ  يخُ الشَّ  ا عادَ فلمَّ  ،يةَ يمِ تِ  ابنُ  مِ سالَ اإلِ  يخُ شَ ـ 

 نهُ عَ  ذَ خَ ، فأَ يخُ الشَّ  اتَ ن مَ ى أَ إلَ  هُ مَ زَ هـ الَ 712 ي سنةِ فِ  ةِ يَّ صرِ المِ 

ا جَ عِ  ا.لمًّ   م ًّ

 يرهم.، وغَ ي  زِ المِ  افظُ الحَ وـ 

  ؛نهُ عَ  ذَ خَ أَ  نَ مَّ مِ وَ  :ه  ت  ذ  م  ل  ت  ن م  ـ 

  .يمُ اهِ برَ ، وإِ هللاِ  بدُ عَ  اهُ دَ لَ وَ ـ 

  .ير  ثِ كَ  ابنُ  ظُ افِ الحَ وـ 

 .ي  بِ هَ الذَّ  افظُ الحَ وَ ـ 

  .ب  جَ رَ  ابنُ  ظُ افِ الحَ و ـ

 ي.ادِ الهَ  عبدِ  ـ وابنُ 

 ي. ادِ آبَ وز يرُ ـ والفَ 

 .اءِ مَ لَ العُ  ءِ الَ ضَ ن فُ م مِ هُ يرُ وغَ 

 :يه  ل  ع   اء  لم  الع   اء  ن  ث  ن م  ـ 

 :ه  لم  ي ع  ـ ف  

 ." قُ طلَ المُ  دُ هِ جتَ المُ  وهُ  ":ادِ مَ العِ  ابنُ  الَ قَ ـ 

ي حوِ لنَّ ا رُ س  فَ المُ  يُّ ولِ صُ األُ  يهُ قِ ا الفَ نَ يخُ شَ " :ب  جَ رَ  ابنُ  ظُ افِ الحَ  الَ قَ ـ و

ابن  ينِ د  ال قيَّ تَ  يخَ الشَّ  مَ الزَ ى، فتَ أَ وَ  عَ رَ بَ وَ  بِ ذهَ ي المَ فِ  هَ قَّ فَ ، تَ فُ ارِ العَ 

ي فاًّ فارِ عَ  ، وكانَ مِ سالَ اإلِ  ومِ لُ عُ  ةِ افَّ ي كَ فِ  نَ نَّ فَ وتَ  نهُ عَ  ذَ ية وأخَ يمِ تَ 

ى، هَ نتَ المُ ا يهَ فِ  يهِ لَ إِ وَ  ينِ الد   ولِ صُ أُ ماًّ بِ الِ وعَ ، يهِ فِ  ارَ جَ يُ  الَ  يرِ فسِ التَّ 

 ،كَ لِ ي ذَ فِ  قُ لحَ يُ  ، الَ نهُ مِ  اطِ نبَ ستِ ااِل  قِ ائِ قَ ودَ  هِ قهِ وفِ  يهِ انِ عَ ومَ  يثِ دِ الحَ وبِ 

 عَ وسَ أَ  يتُ أَ رَ  ، والَ ىولَ الطُّ  دُ ا اليَ يهَ فِ  هُ ولَ  ةِ يَّ بِ رَ العَ وَ  ولِ صُ األُ وَ  ةِ غَ اللُّ وبِ 

ا، وَ عِ  نهُ مِ  ، نهُ مِ  انِ يمَ اإلِ  قِ ائِ حقَ وَ  ةِ نَّ والسُّ  رآنِ ي القُ انِ عَ مَ بِ  أَْعَرفَ  الَ لمًّ

 ." هُ ثلَ مِ  اهُ عنَ ي مَ َر فِ م أَ ن لَ كِ ؛ ولَ ومُ عصُ و المَ هُ  يسَ ولَ 

 عَ وسَ أَ  اءِ مَ السَّ  يمِ دِ أَ  حتَ ا تَ مَ " ي:عِ رَ الزُّ  ينِ رهان الد  ي بُ اضِ القَ  الَ قَ و -

 ." نهُ لماًّ مِ عِ 
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 الفِ الخِ فاًّ بِ ارِ عَ  لمِ العِ  عَ اسِ وَ  انَ كَ " :ر  جَ حَ  ابنُ  ظُ افِ الحَ  قالَ وَ  -

 ." فِ لَ السَّ  بِ اهِ ذَ ومَ 

 يرِ فسِ التَّ  ا علمَ يمَ سِ  الَ  ة  دَ د  عَ تَ مُ  وم  لُ ي عُ فِ  عَ رَ بَ " :ير  ثِ كَ  ابنُ  الَ قَ وَ  -

اعِ  نهُ عَ  أخذَ ، فَ يخُ الشَّ  ن ماتَ ى أَ ية إلَ يمِ تَ  ابنَ  مَ ، والزَ يثِ دِ والحَ   لمًّ

ا جَ  ا فِ رِ فَ  ارَ فصَ  - الِ غَ شتِ ااِل  نَ مِ  هُ لَ  ا سلفَ مَ  عَ مَ  -م ًّ  ون  نُ فُ  يفِ  هِ ابِ ي بَ يدًّ

ا وكَ هَ يالًّ ونَ لَ  بِ لَ الطَّ  ةِ ثرَ كَ  عَ ، مَ ة  يرَ ثِ كَ   انَ كَ  ةِ لَ مالجُ وبِ ، الِ هَ بتِ ااِل  ةِ ثرَ ارًّ

  ." هِ الِ حوَ وأَ  هِ ورِ مُ أُ  وعِ جمُ ي مَ فِ  يرِ ظِ النَّ  يلَ لِ قَ 

 :ه  ق  ل  ي خ  ـ ف  

 اَل  ،دِ ودُّ التَّ  يرَ ثِ ، كَ قِ لُ ، والخُ ةِ اءَ رَ القِ  نَ سَ حَ  انَ كَ " :ير  ثِ كَ  ابنُ  الَ قَ  -

ا وَ يَحُسُد أَ  ن مِ  تُ ن، وكُ د  حَ ى أَ لَ عَ  دُ حقِ يَ  ، والَ هُ يبُ عِ ستَ يَ  الَ وَ  يهِ ؤذِ يُ  الَ حدًّ

 ." يهِ لَ إِ  اسِ النَّ  بَّ حَ وأَ  هُ لَ  اسِ النَّ  بِ صحَ أَ 

 :ه  ت  اد  ب  ي ع  ـ ف  

 ة  الَ صَ  ولِ وطُ  د  جُّ هَ وتَ  ة  ادَ بَ ا عِ ذَ  هللاُ  هُ مَ حِ رَ  انَ كَ وَ ": ب  جَ رَ  ابنُ  قالَ  -

 ةِ ابَ نَ اإلِ وَ  ةِ بَّ حَ المَ بِ  ف  غَ شَ وَ  كرِ الذ  بِ  ج  هَ ولَ  ه  ألُّ ى، وتَ صوَ القُ  ةِ ايَ ى الغَ إلَ 

 يهِ دَ يَ  ينَ بَ  احِ رَ ط  ااِل ، وَ هُ لَ  ارِ سَ نكِ ااِل وَ  ى هللاِ لَ إِ  ارِ قَ فتِ ااِل وَ  ارِ غفَ ستِ وااِل 

 .كَ لِ ي ذَ فِ  هُ ثلَ د مِ اهِ شَ م أُ ؛ لَ هِ تِ يَّ ودِ بُ عُ  ةِ بَ تَ ى عَ علَ 

 حَ تِ فُ فَ  رِ كُّ فَ والتَّ  رِ بُّدَ التَّ بِ  رآنِ القُ  ةِ الوَ تِ الًّ بِ غِ شتَ مُ  هِ بسِ حَ  ةِ دَّ ي مُ فِ  انَ وكَ 

 .يرٌ ثِ كَ  يرٌ خَ  كَ لِ ن ذَ مِ  يهِ لَ عَ 

 نهُ عَ  ونَ رُ ذكُ يَ  ةَ كَّ مَ  هلُ أَ  انَ ، وكَ ةَ كَّ مَ بِ  رَ اوَ ، وجَ ة  يرَ ثِ كَ  ات  رَّ مَ  جَّ حَ وَ 

ا يُ أَ  افِ وَ الطَّ  ةِ ثرَ وكَ  ةِ ادَ بَ العِ  ةِ دَّ ن شِ مِ   ".نهُ مِ  بُ جَّ عَ تَ مرًّ

ي فِ  مِ لَ اا العَ ذَ ي هَ فِ  فُ عرِ أَ  ..، والَ الِ هَ بتِ ااِل  يرَ ثِ كَ  انَ : كَ ير  ثِ كَ  ابنُ  الَ قَ  -

ا جِ  اهَ يلُ طِ ؛ يُ ةِ الَ ي الصَّ فِ  ةٌ يقَ رِ طَ  هُ ت لَ انَ ، وكَ نهُ مِ  ادةًّ بَ عِ  رَ كثَ ا أَ نَ انِ مَ زَ  د ًّ

 عضِ ي بَ فِ  هِ ابِ صحَ ن أَ مِ  يرٌ ثِ كَ  هُ ومُ لُ ا، ويَ هَ ودَ جُ ا وسُ هَ وعَ كُ رُ  دُّ مُ يَ وَ 

 .كَ لِ ن ذَ عَ  عُ نزِ يَ  الَ وَ  عُ رجِ يَ  الَ ، فَ انِ حيَ األَ 

 :ه  ات  ف  ؤل  م  ـ 
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 ،يرٌ ثِ كَ  يءٌ شَ  ارِ غَ الص  وَ  ارِ بَ الكِ  يفِ انِ صَ التَّ  نَ مِ  هُ لَ " :ير  ثِ كَ  ابنُ  الَ قَ  -

ا نِ سَ الحَ  هِ ط  خَ بِ  بَ تَ وكَ   هِ يرِ غَ أ لِ هيَّ تَ يَ  ا الَ مَ  بِ تُ الكُ  نَ ى مِ نَ واقتَ  ،شيئًّا كثيرًّ

 ." فِ لَ الخَ وَ  فِ لَ السَّ  بِ تُ ن كُ مِ  هِ شرِ عُ  يلُ حصِ تَ 

ا فِ جِ  ة  يرَ ثِ كَ  يفَ انِ صَ تَ  فَ نَّ صَ وَ  ":ب  جَ رَ  ابنُ  الَ قَ   ،لمِ العِ  اعِ نوَ ي أَ دًّ

 اءِ نَ قتِ وا ،هِ يفِ صنِ وتَ  هِ تِ عَ الَ طَ مُ وَ  هِ تِ ابَ تَ وكِ  لمِ عِ للِ  ةِ بَّ حَ المَ  يدَ دِ شَ  انَ وكَ 

 ." بِ تُ الكُ 

 ،فِ ائِ وَ الطَّ  ينَ ا بَ يهَ فِ  وبٌ رغُ مَ  هِ يفِ انِ صَ تَ  لُّ كُ وَ  ":ر  جَ حَ  ابنُ  ظُ افِ الحَ  قالَ 

 انَ وكَ  ،اد ًّ جِ  بُ سهِ يُ ؛ فَ هُ هدَ جُ  احَ يضَ ى اإلِ انَ تعَ ا؛ يَ يهَ فِ  سِ فَ النَّ  يلُ وِ طَ  وَ هُ وَ 

 هُ دُ والَ أَ  انَ ى كَ حتَّ  ،رُ حصَ يُ  ا الَ ا مَ نهَ مِ  لَ صَّ حَ ؛ فَ بِ تُ الكُ  معِ جَ بِ  امًّ غرَ مُ 

ا طَ دَ  هِ وتِ مَ  عدَ ا بَ نهَ مِ  ونَ يعُ بِ يَ  ا نهَ مِ  وهُ فَ ا اصطَ ى مَ وَ سِ  ،يالًّ وِ هرًّ

 ." مهِ سِ نفُ أِلَ 

 :ه  يف  ان  ص  ن ت  ـ م  

 )مطبوع(.       ،ينَ اقِ شتَ المُ  ةُ زهَ ونُ  ينَ ب  حِ لمُ ا ةُ وضَ رَ  -

 )مطبوع(. ،ادِ بَ العِ  يرِ خَ  ديِ ي هَ فِ  ادِ عَ المَ  ادُ زَ  -

 . )مطبوع(.  ينَ مِ الَ العَ  ب  ن رَ عَ  ينَ عِ وق  المُ  مُ عالَ إِ  -

 د. )مطبوع(.اوُ ي دَ بِ أَ  نِ نَ سُ  يبُ هذِ تَ  -

 . )مطبوع(.ةِ يَّ همِ الجَ وَ  ةِ لَ ط  عَ المُ  ربِ حَ  ىة علَ يَّ مِ سالَ اإلِ  وشُ يُ الجُ 00 -

 (.مطبوع. )ةِ يَّ رعِ الشَّ  ةِ اسَ يَ ي الس  فِ  ةُ يَّ كمِ الحُ  قُ رُ الط   -

. لِ يعلِ التَّ وَ  ةِ كمَ والحِ  رِ دَ والقَ  اءِ ضَ القَ  لِ ائِ سَ ي مَ فِ  يلِ لِ العَ  اءُ فَ شِ  -

 )مطبوع(.

ى علَ  مُ الَ الكَ  اسمِ بِ  عِ بِ . )طُ اءِ نَ الغِ  اعِ مَ سَ  كمِ ن حُ عَ  اءِ طَ الغِ  شفُ كَ  -

 (.اعِ مَ السَّ  ةِ سألَ مَ 

 . )مطبوع(.ةِ مَّ الذ   هلِ أَ  امُ حكَ أَ  -

 . )مطبوع(. ودِ ولُ المَ  امِ أحكَ بِ  ودِ ودُ المَ  ةُ حفَ تُ  -

 )مطبوع(. .ةِ ادَ عَ السَّ  ارِ دَ  احُ فتَ مِ  -

 (.مطبوع. )ةِ لَ ط  عَ والمُ  ةِ يَّ همى الجَ لَ عَ  ةُ لَ رسَ المُ  قُ اعِ وَ الصَّ  -
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 .(، مطبوعةِ يَّ ونِ النُّ  ةِ يدَ صِ القَ بِ  ةُ ورَ شهُ المَ وَ . )ةُ يَ افِ الشَّ  ةُ يَ افِ الكَ  -

 (.مطبوع. )ينَ كِ الِ السَّ  جُ ارِ دَ مَ  -

 (.مطبوع. )ةُ يَّ وسِ رُ الفُ  -

 (.مطبوع. )بِ ي  الطَّ  مِ الَ الكَ  نَ مِ  بُ ي  الصَّ  لُ ابِ الوَ  -

 . )مطبوع(.وحُ الرُّ  -

 . )مطبوع(.دُ ائِ وَ الفَ  -

 . )مطبوع(.احِ فرَ األَ  دِ الَ ى بِ لَ إِ  احِ روَ ي األَ ادِ حَ  -

 . )مطبوع(.انِ يطَ الشَّ  دِ ائِ صَ ن مَ مِ  انِ هفَ اللَّ  ةُ اثَ غَ إِ  -

 . )مطبوع(. اءِ وَ والدَّ  اءِ ـ الدَّ بِ  هورُ شُ و المَ أَ  يافِ الكَ  ابُ وَ الجَ  -

 . )مطبوع(.رآنِ القُ  امِ قسَ ي أَ فِ  انُ بيَ الت   -

 )مطبوع(.  .(ينِ تَ ادَ عَ السَّ  يقُ رِ و )طَ أَ  ينِ تَ جرَ الهِ  يقُ رِ طَ  -

 . )مطبوع(.ينَ رِ ابِ الصَّ  ةُ دَ عِ  -

 . )مطبوع(.ىارَ صَ والنَّ  ودِ هُ اليَ  ةِ بِ جوَ ي أَ فِ  ىارَ يَ الحَ  ةُ ايَ دَ هِ  -

 )مطبوع(.. دِ ائِ وَ الفَ  عُ ائِ دَ بَ  -

 . )مطبوع(.امِ نَ األَ  يرِ ى خَ علَ  المِ والسَّ  الةِ ي الصَّ فِ  امِ فهَ األَ  ءُ الَ جَ  -

 (.مطبوع. )ةِ الَ ي الصَّ فِ  ينِ دَ اليَ  فعُ رَ  -

 (.مطبوع. )يفِ عِ والضَّ  يحِ حِ ي الصَّ فِ  يفُ نِ المُ  ارُ نَ المَ  -

 ا(.هَ كِ ارِ تَ  كمُ وحُ  ةُ الَ الصَّ  اسمِ بِ  عَ بِ . )طُ ةِ الَ الصَّ  كِ ارِ تَ  كمُ حُ  -

 (.مطبوع. )انِ ضبَ الغَ  قِ الَ ي طَ فِ  انِ هفَ اللَّ  ةُ اثَ غَ إِ  -

 (.مطبوع. )رآنِ القُ  الُ مثَ أَ  -

 .(مطبوع) ةُ يَّ وكِ بَ التَّ  ةُ الَ سَ الر   -

 . )مطبوع(.هِ انِ خوَ إِ  دِ حَ أَ ى لَ إِ  مِ ي  القَ  ابنُ  ةُ الَ سَ رِ ـ 

 :ه  ات  ف  و  ـ 

 نَ فِ ، ودُ (هـ751) ةَ نَ سَ ب جَ ن رَ مِ  23 يسِ مِ الخَ  يلةَ لَ  هللاُ  هُ مَ حِ رَ  يَ وف  تُ 

 .يرِ غِ الصَّ  ابِ البَ  ةِ رِ قبَ مَ شق بِ مَ دِ بِ 
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 :ة  م  رج  الت   ر  اد  ص  م  ن م  ـ 

 .(2/447) بجَ ابن رَ  "ذيل طبقات الحنابلة"ـ 

 .(6/168ماد )"شذرات الذهب" البن العِ ـ 

 .(14/234ير )ثِ هاية" البن كَ "البداية والن  ـ 

 .(23ـ4/21ر )جَ "الدرر الكامنة" البن حَ ـ 

فَدي ات"يَ فَ ي بالوَ "الوافِ ـ   .(2/270) للص 

 (1/62ي )وطِ يُ اة" للسُّ عَ الوُ  ةُ غيَ ـ "بُ 

 (.2/134)اني وكَ للشَّ الع" "البدر الطَّ ـ 

 .(416ن خان )ص سَ حَ يق د  ل" صِ لَّ كَ المُ  اجُ ـ "التَّ 

 (2/93ي )ودِ اوُ ين" للدَّ رِ فس  ـ "طبقات المُ 
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َّــــِف  ل عرِيُف ِِبملُـؤة  التَـّ
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o  ِـــــــاـُ  الكتاِب  بياُن اس عنـة  :عمة

 ؛ ج  خرَ ستَ مُ  تابِ الكِ  اسمُ 
 ":ادِ عَ المَ  ادُ "زَ  عِ اتِ المَ  هِ ابِ تَ ن كِ مِ  صل  فَ ة لِ يَّ وزِ م الجَ يِّ قَ  ابنِ  ةِ يَ سمِ ن تَ ـ مِ 

دِر، َشرحِ  أَسَبابِ  فِي "َفصل    هللاُ  صلَّى لَهُ  الَكَمالِ  علَى َوُحُصولَِها الصَّ
 .وَسلََّم" علَيهِ 
َسالَةِ  وعِ وضُ ن مَ مِ ـ وَ   .يهِ لَ إِ  قَ رَّ طَ ي تَ ذِ الَّ  الرِّ

 

o :َلة ُمؤل ِِفهةا
ِ
 ِِصَُّة ِنسبةِِتا ا

 هِ تِ سبَ نِ  تُ هرَ شُ وَ  ،"المعادِ  زادُ "و هُ وَ  صلِ األَ  ةِ سبَ نِ  ةِ حَّ صِ بِ  ط  بِ رتَ ا مُ ذَ وهَ 
 .كَ لِ ذَ  ةِ اسَ رَ ن دِ ي عَ غنِ تُ  هِ فِ لِّ ؤَ ى مُ لَ إِ 

 

o  اُت بةعة ِتِه:عة  الكتاِب  طة وُد الُعلامِء ِِف ِخدمة  ُُجُ

 .ادِ عَ المَ  ادِ ن زَ مِ الُمسَتل   ل  قِ ستَ المُ  صلُ ا؛ الفَ نَ هُ  ودُ قصُ والمَ 
د حمَّ مُ  يخِ الشَّ  رحِ شَ  بعِ ِمن طَ  انَ ا كَ مَ  إالَّ  ال  قِ ستَ مُ  هُ عَ بَ ا طَ حد  أَ  مُ علَ وال أَ 

ي بيخ أَ الشَّ  ناءِ اعتِ ، بِ ينَ سلمِ المُ  يلِ بِ سَ  ن دارِ عَ  يامِ ي الجَ لِ بن عَ ان مَ أَ 
 ـ(ه1431ي، الطبعة األولى )انِ يضَ ي البَ عِ ومَ د بن علي الصَّ ام محمَّ همَّ 
 ا الفصلِ هذَ  ادِ يرَ ي إِ فِ  تابِ الكِ  نَ مِ  زء  جُ  صَ خصَّ  ، حيثُ (م2010ـ )
 .34إلى  31 ةِ فحَ ن الصَّ مِ  ال  قِ ستَ مُ 
ا هَ لِ فضَ ا وأَ هَ نِ حسَ ن أَ مِ  ة  يرَ ثِ كَ  ات  عَ بَ طَ اد فَ عَ المَ  ادِ زَ  منَ ه ضِ اتُ بعَ ا طَ أمَّ 
 :انِ تَ بعَ طَ 
ة دَ مَ عتَ مُ ال خِ سَ والن   يقِ حقِ ي التَّ فِ  ور  صُ قُ  معَ  ؛سالةِ الرِّ  ارِ دَ  ةُ بعَ طَ  :ىاألولـ 
 (.28ـ 2/22)

انَِية:ـ و ن دار عطاءات ه عَ بعُ طَ  يدَ عِ ة دار عالم الفوائد، وأُ بعَ طَ  الثَّ
 (.33ـ 27/ 2)العلم ودار ابن حزم 
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o  اِب تة الكِ  وعُ وضُ مة: 

 ابِ سبَ أَ  مِ عظَ ن أَ مِ  ب  بَ سَ  حثِ بَ بِ  قُ لِّ عَ تَ و مُ هُ وَ  ي  لِ جَ  حُ اضِ وَ  هُ وعُ وضُ مَ فَ 
 عيِ السَّ و هِ بِ  رِ فَ الظَّ  ةِ يَّ يفِ كَ  انُ يَ ، وبَ لبِ والقَ  درِ الصَّ  احُ رَ و انشِ وهُ  ةِ ادَ عَ السَّ 
  .يهِ لَ إِ 

o  ـــاُت عحة  :اِب تة الكِ ُُشُ

ِة  وِل، وِمن حيـــــُث َمنَهجيَّ ؛ ِمن َحيُث ااِلخِتصاِر والط  عة  وهي ُمَتنوِّ
 ـِل الِمثاِل ال الَحصِر:َعرِض، وِمنها على َسِبيــــــالشَّرِح وأُسلُوِب ال

 
ةطـُبوهةةُ  -أ    :امل

عن ع بِ (، طُ 1416ي )ت امِ ان علي الجَ د بن أمَ حمَّ يخ مُ الشَّ  رحُ ـ شَ 1
(م، في 2010ـ ) ـ(ه1431بعة األولى )دار سبيل المؤمنين، الطَّ 

 ة.فحَ صَ  92ي الِ وَ حَ 
 

ةسُمـوهةةُ  -ب  :امل

 ( أشرطة.5البخاري في ) هللا عبد يخالشَّ  رحُ ـ شَ 1
 ي في شريطين.ـمـيـحالس   سعد بن صالحيخ الشَّ ـ شرح 2
 بيدي في شريطين.الز   رشيد بن عمر يخالشَّ  ـ شرح3
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ي فِ  عادِ المَ  ي "زادِ ف -هللا  هُ مَ حِ رَ  -ة يَّ وزِ م الجَ قي   ابنُ  ةُ امَ هَّ الفَ  مةُ الَّ العَ  الَ قَ 

طبعة دار  (33ـ 27/ 2) ؛"مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  ادِ بَ العِ  يرِ خَ  ديِ هَ 

( 28 ـ2/22)و، م(2019هـ ـ1440عطاءات العلم ودار ابن حزم )

 ...":طبعة دار الرسالة

َدقَِة ـ  ْحَساِن َوالصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْدُعو إِلَى اإْلِ َوَكاَن هَْديُهُ َصلَّى هللاَّ

ا،  ؛ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ، َولَِذلَِك َكاَن َصلَّى هللاُ َواْلَمْعُروفِ  أَْشَرَح اْلَخْلِق َصْدرًّ

ا، َوأَْطيَبَهُْم  ا عَ  ،َوأَْنَعَمهُْم قَْلبًّانَْفسًّ َدقَةِ َوفِْعِل اْلَمْعُروِف تَأْثِيرًّ يبًّا جِ فَإِنَّ لِلصَّ

ْدرِ   .فِي َشْرِح الصَّ

هُ هللاُ اْنَضاَف فَ    ؛بِهِ  َذلَِك إِلَى َما َخصَّ

َسالَِة َوَخَصائِِصهَا َوتََواِبِعهَالِ  ؛ِمْن َشْرِح َصْدِرهِ ـ  ِة َوالر    .لنُّبُوَّ

ا َوإِْخَراِج َحظ  الشَّْيطَاِن ِمْنهُ  ؛َصْدِرهِ َوَشْرِح ـ   .ِحس ًّ

ال  ل ه   م  ول ه ا عل ى الك  ص  ح  در ، و  سب اب  ش رح  الص 
ف صٌل ف ي أ 

ل م    صل ى هللا  عل يه  وس 

ْدر   ْرح  الص  ْسب اب  ش 
 :ف أ ْعظ م  أ 

يد  الت و • [1] َوِزيَاَدتِِه يَُكوُن انِشَراُح تِِه َوَعلَى َحَسِب َكَمالِِه َوقُوَّ  :(1) ح 

 ِر َصاِحبِِه.َصد

                                                           

ق وق ه . (1)  وهو إفراد  هللا  تع ال ى ب ح 

 والتَّتبُّع ثالثةُ أقسام: وهي كما دلَّ االستقراء

َر اهلِل أَْبِغي َربًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء  ﴿كما قال تعالى: : ةِ يَّ بوبِ الرُّ  ـ حقُّ 1  .[164َعام/]األَنْ  ﴾ُقْل أََغي ْ

 هُو إِفراُد هللاِ بَِذاتِِه وأَفَعالِِه.: ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ  يدُ وحِ وتَ 
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ُ تََعالَى  ُ صَ :قَاَل هللاَّ ْساَلِم ـ﴿ أَفََمْن َشَرَح هللاَّ فَهَُو َعلَى نُور  ِمْن ْدَرهُ لِْْلِ

َمرِ  َرب هِ   . 22 :﴾ الزُّ

ْساَلِم َوَمْن يُِرْد :َوقَاَل تََعالَى ُ أَْن يَهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ لِْْلِ ﴿ فََمْن يُِرِد هللاَّ

ُد فِي السََّماِء ﴾ األنعام:  عَّ ا َكأَنََّما يَصَّ أَْن يُِضلَّهُ يَْجَعْل َصْدَرهُ َضي قًّا َحَرجًّ

                                                           

ين ﴿: كما قال تَعالَى: ةِ يَّ وهِ األلُ  ـ حقُّ 2 َمر/ ﴾ فاعُبِد اهلَل ُُمِلًصا له الدِّ  [.2]الزُّ

 هو إفراُد هللاِ تعالى بالِعبَادِة.ة )العبادة(: وهيَّ األلُ  يدُ وحِ وتَ 

 [.180]األعراف/ ﴾ وهلِل األمسَاُء احُلسََن فَادُعوُه ِِبَا ﴿ا: ليَ العُ  فاتِ ص  وال الُحسنَى اءِ سمَ األَ  ـ حقُّ 3

فاِت الُعليَا. : فاتِ والص   األسماءِ  يدُ وحِ وتَ   إِفراُد هللا تَعالَى بِاألسَماِء الُحسنَى والص 

ا أنواَع التَّوحيِد الثَّالثَِة:  قَاَل بَعُضهُم نَاِظمًّ

 يدِ وحِ التَّ  نَ مِ  نواعٌ أَ  للِ 

 
 يدِ بِ ى العَ علَ  هُ أنَّ م بِ علَ اِ  

 
     كَ ـلِـ عـفِ وَ  هِ ـعلِ ـفِ ي فِ  هُ دُ ـيـوحِ تَ   كَ لِ وذَ فِهِ ـِمهِ َوَوصـاسي فِ وَ 

 ارُ خبَ األَ وَ  اتُ ـاآليَ  هِ ت بِ اءَ ـجَ   ارُ خيَ األَ  ةُ مَّ ـئِ ى األَ ـضَ ا قَ مَ كَ 

: "وكما أنَّ َمن مات على هِذه الكلمة فهو في (459ـ458واء ص )اء والدَّ الدَّ يقول ابن القي م كما في كتابه 

فَُروُحه تتقلَّب في جنَّة المأوى وَعيُشه أطيُب َعيش ، الجنَّة يتقلَّب فيها، فَمن عاش على تَحقِيقِها والقياِم بها 

َضى به وعنه  فالجنَّة مأواهُ يوَم الل قاء، وجنَّة المعِرفَة والَمحبَّة واألُنِس باللِ والشَّوِق إلى لقائِِه والفََرِح والر 

 مأوى ُروِحِه في هَِذِه الدَّاِر.

ت َجنَّةُ الُخلِد مأَواهُ يَوَم الَمَعاِد، وَمن ُحِرم هِذه الجنَّة، فهو لِتِلَك أشدُّ فَمن َكانت هذه الجنَّة مأَواهُ هاهُنَا، كانَ 

 ِحرمانًّا.

، وإن اتََّسَعت َعلَيهِ  اُر فِي َجِحيم  نيَا، والفُجَّ  مواألَبَراُر فِي النَّعيِم، وإن اشتدَّ بِِهم الَعيُش، وَضاقَت عليِهم الدُّ

نيَا.ا.هـ  الدُّ

 ،وه  كرُ مَ  نمِ  هُ الَ نَ  ما على ارالدَّ  هذه في هحُ تِ نفَ مُ  درالصَّ  حُ رِ نشَ مُ  نُ ؤمِ فالمُ : (1/107) الَعلِيلِ  ِشفاءِ  في اكمَ  ويقولُ 

 ها،حابِ ومَ  اهَ اتِ هوَ شَ  على نهُ مِ  ادرًّ صَ  شرحَ أَ  هاهِ ارِ كَ مَ  على كان ؛لوبَ القُ  هتُ اشَ بشَ  توخالطَ  اإليمان ويَ قَ  وإذا

 ق  ي  ضَ  جن  سِ  نمِ  خرجَ  نمَ  كحالِ  ؛ثير  كَ بِ  أعظمُ  هااقِ رَ فِ بِ  لهُ  لُ اصِ الحَ  رحُ والشَّ  ،هِ وحِ رُ  ساحُ انفِ  كان اهَ قَ فارَ  فإذا

 امَ  هتِ عَ وسِ  هِ درِ صَ  احِ رَ انشِ  نمِ  ىرأَ  القيامة يومَ  هللا هُ عثَ بَ  فإذا ،نِ ؤمِ المُ  جنُ سِ  هافإنَّ  ،لهُ  قوافِ مُ  ع  اسِ وَ  فضاء   إلى

 .ا.هـ "ير  خَ  كل   وأساسُ  ،عمة  نِ  كل   صلُ أَ  وَ هُ فَ  ايةِ دَ الهِ  بُ بَ سَ  هأنَّ  اكمَ  درِ الصَّ  رحُ شَ فَ  ،يهِ إلَ  هُ بلَ قَ  امَ لِ  ةَ سبَ نِ  الَ 
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د .125 ُك ِر، َوالش رفَالهَُدى َوالتَّوِحيُد ِمن أَعظَِم أَسبَاِب َشرِح الص 

دِر َوان اَلُل ِمْن أَعَظِم أَسبَاِب ِضيِق الصَّ  .ِحَراِجهِ َوالضَّ

نه ا: النُّور  ال ذ ي ي ق • [2] م  ف ه  هللا  و  ه و  ن ور  ذ  ، و   ف ي ق ل   الع بد 

ا   ال   ُعهُ َويُفِرُح القَل، يم  دَر َويَُوس   َب. فَإِنَّهُ يَشَرُح الصَّ

َضاَق َوَحَرَج، َوَصاَر ِفي أَضيَِق ِسْجن   بِ قَلالفَإَِذا فُقَِد هََذا النُّوُر ِمْن 

 .َعبِهِ َوأَص

 :هِ َوَسلََّم أَنَّهُ قَالَ  َعلَيَعِن النَّبِي  َصلَّى هللاُ  َجاِمِعهِ  فِي يُّ ذِ رمِ َرَوى الت   َوقَد

 َشَرَح.إَِذا َدَخَل النُّوُر القَلَب انفََسَح َوان"

ِ؟    قَالُوا: َوَما َعاَلَمةُ َذلَِك يَا َرُسوَل هللاَّ

ِد، َوالتََّجافِي َعْن َداِر الُغُروِر، َوااِلستِعَداُد ْلُخلُونَابَةُ إِلَى َداِر قَاَل: اإلِ 

 .(1) َل نُُزولِهِ لِلَموِت قَب

  .النُّورِ ِرِه بَِحَسِب نَِصيبِِه ِمْن هََذا ِمِن انِشَراِح َصد ِصيُب الَعبدِ نَ فَ 

، َواَوَكَذلَِك النُّوُر ال يَّةُ، هَذَ لظُّلَمةُ الِحس يُّ ديَ  اِحس  َر، َوهَِذِه شَرُح الصَّ

 .تَُضي قُهُ 

ل •3 نه ا: الع  م  د، م  و  ُعهُ َحتَّى يَُكوَن أَوَسَع َر، وَ فَإِنَّهُ يَشَرُح الصَّ يَُوس 

نيَا، َوالَجه يَق وَ ِمَن الدُّ ُم لَس، فَُكلََّما اتََّسَع عِ الَحْصَر َوالَحبُل يُوِرثُهُ الض 

  .ُرهُ َواتََّسعَ الَعبِد انَشَرَح َصد
                                                           

ن حديث ابن ( مِ 540رمذي في نوادر األصول )الحكيم الت  رواه وقد  ،رمذي في المطبوععند الت   ليسَ  (1)

قد رواه ابن جرير في تفسيره ف ى مرسالًّ خرَ أُ  ن وجوه  ي مِ وِ ا، ورُ ضعيف جد ًّ  عمر رضي هللا عنه بإسناد  

عن أبي جعفر المدائني، وأبو جعفر المدائني؛ هو عبد هللا بن المسور،  ،(4/1384( وابن أبي حاتم )9/541)

علل  انظرقال أحمد وغيُره: "أحاِديثُه موُضوَعة"،  (: "ليس بثقة"،2/504قال الذَّهبي في الميزان )

 (.965عيفة لأللباني )لسلة الضَّ ( والس  2/318)( والعلل المتناهية 5/189ارقطني )الدَّ 
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، بَل لِلِعلِم الَمو ُسوِل َصلَّى هللاُ َعلَيرُ َولَْيَس هََذا لُِكل  ِعلم   هِ وِث َعِن الرَّ

ا، ودُ أَْشَرُح النَّاِس صُ  ؛لُهُ أَه، فَ (1) ُم النَّافِعُ َوَسلََّم، َوهَُو الِعل  َوأَوَسُعهُمرًّ

ا  .قُلُوبًّا، َوأَْحَسنُهُْم أَْخاَلقًّا، َوأَْطيَبُهُْم َعْيشًّ

ن اب ة  إ ل ى هللا  س ب• 4 نه ا: ال  م  ت ع  و  ان ه  و  ب ت ه  ب ك لِّ الق ْل  ، ح  ح  م  ال ى، و 

ل ي ْقب ال  ع  ال  ت ه  و  ب اد  الت ن عُّم  ب ع  ِمْن  ْبدِ عَ يَء أَْشَرُح لَِصدِر الفاََل شَ ، ه ، و 

 الِ حَ ِة فِي ِمْثِل هَِذِه الَجنَّ إِن ُكنُت فِي ال"يَانًّا: َحتَّى إِنَّهُ لَيَقُوُل أَح ،َذلِكَ 

ا فِي َعْيش  طَي ب    ".فَإِن ي إِذًّ

د ثِيرٌ َولِْلَمَحبَِّة تَأ ِم القَلِب، ِعيِر َوِطيِب النَّْفِس َونَ َعِجيٌب فِي اْنِشَراِح الصَّ

ى َوأََشدَّ َكاَن وَ س  بِِه، َوُكلََّما َكانَِت الَمَحبَّةُ أَقلَهُ حِ  ِرفُهُ إاِلَّ َمنْ اَل يَع

ْدُر أَفَسَح َوأَشَرَح، َواَل يَِضيُق إِالَّ ِعنَد ُرؤيَةِ البَطَّالِيَن ال يَن ِمْن فَاِرغِ الصَّ

 .نِِه، َوُمَخالَطَتُهُْم ُحمَّى ُروِحهِ َعي يَتُهُْم قََذىهََذا الشَّأِْن، فَُرؤ

                                                           

نَِّة َمَع التَّقيُّد فِي فهِم ذلَك والعمِل بِ  (1) ا ـ بَِما َجاَء فِي الِكتاِب والسُّ ِه بَما الِعلُم النَّافُع هو: الِعلُم ـ َضبطًّا وفَهمًّ

ِة الُمعتَبَِريَن؛  ثَبَت َعِن السَّلِف وُعلَماِء األُمَّ

 قُّ حِ يستَ  ذيالَّ  هو ،ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  نِ عَ  وثُ ورُ المَ  لمُ العِ : " (10/664)الفتاوى  مجموعالِم كما في يَقوُل َشيُخ اإلس

  عاًّ.افِ نَ  ونُ كُ يُ  فالَ  لماًّ عِ  ونَ يكُ  نأَ  اإمَّ ـ  :واهُ سِ  اومَ  علماًّ، ىسمَّ يُ  أن

  .هِ بِ  يَ م  سُ  وإن لماًّ عِ  ونَ يكُ  الَ  نأَ  اإمَّ وَ ـ                                  

 ".ملسو هيلع هللا ىلص د  حمَّ مُ  يراثِ مِ  نمِ  كونَ يَ  أن دَّ بُ  فال نافعاًّ  لماًّ عِ  كان نئِ ولَ 

 ـ الِعلُم بِاللِ الَِّذي يُوِجُب َخشيَتَهُ وَمَحبَّتَهُ والقُرَب ِمنهُ واألُنَس بِِه والشَّوَق إِلَيِه.1َوأَصلُهُ؛ "

ويَرَضاهُ ِمَن الَعبِد ِمن اعتِقَاد  أَو قَول  أَو َعَمل  بَاِطن  فِي القَلِب أَو ظَاهِر  ـ ثُمَّ يَتلُوهُ الِعلُم بِأحَكاِم هللاِ وَما يُِحبُّهُ 2

 .ف يسيربتصرُّ  78ب ص جَ رَ  البنِ  فِ لَ الخَ  لمِ ى عِ لَ عَ  لفِ السَّ  لمِ عِ  ضلُ فَ َعلَى الَجَواِرحِ َواألَرَكاِن". 

نَاَعاِت وال ، والعلُم النَّافُِع ِمن علُوِم الص  اتِ ُمختََرعَ وهََذا الِعلُم هُو؛ "الَكفِيُل بُِكل  َخير  ِدينِيٍّ وُدنيَويٍّ وأُخَرِويٍّ

ناِعيَّة نَافَعةًّ  ينِيُّ هُو الَِّذي يَُصي ُر الُعلُوَم الطَّبِيِعيَّة والص  ا َصِحيحًّ  َداِخٌل فِي ِضمِن هَذا، بَل الِعلُم الد  ا، وهُو نَفعًّ

ِر والهاَلِك ".  هُهَا إلَى نَفعِ النَّوعِ اإِلنَسانِي  ويَمنَُعهَا ِمن التَّهوُّ مال في أن العلوم واألع الئل القرآنيةالدَّ الَِّذي يُوج 

ضمن مجموع مصنَّفات ابن سعدي ط  ،( البن سعدي3/509) النافعة العصرية داخلة في الدين اإلسالمي

 األوقاف والشؤون اإلسالمية.وزارة 
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ْدرِ أَعظَِم أَسَوِمْن   :بَاِب ِضيِق الصَّ

، لَةُ َعْن ِذْكِرهِ لقَلِب بَِغيِرِه، َوالَغف تََعالَى، َوتََعلُُّق اَراُض َعِن هللاِ اإِلع

ِ ُعذ بَ إِنَّ َمْن أََحبَّ َشْيئًّا َغيَوَمَحبَّةُ ِسَواهُ، فَ  بِِه، َوُسِجَن قَلبُهُ فِي  َر هللاَّ

، َواَل أَْنكَ هُ، َواَل أَكْ رِض أَْشقَى ِمني األَ َمَحبَِّة َذلَِك الَغيِر، فََما فِ  ُد َسُف بَاالًّ

ا، َواَل أَتَعُب قَل   .(1)بًّاَعيشًّ

 :فَهَُما َمَحبَّتَانِ 

ن  -1 وحِ ةُ القَليَا، َوُسُروُر النَّْفِس، َولَذَّ َمَحبَّةٌ ِهَي َجنَّةُ الدُّ  ِب، َونَِعيُم الرُّ

ةُ َعي ِ َوْحَدهُ بُِكل  َمَحبَّةُ  ؛نِهَا، َوِهيَ َوِغَذاُؤهَا َوَدَواُؤهَا، بَل َحيَاتُهَا َوقُرَّ هللاَّ

 .هِ هَا إِلَيُكل   َمَحبَّةِ َوال َراَدةِ قَُوى الَميِل َواإلِ  ِجَذابُ القَلِب، َوان

لِب، َوِضيُق وِح، َوَغمُّ النَّْفِس، َوِسجُن القَ َوَمَحبَّةٌ ِهَي َعَذاُب الرُّ   -2

دِر، َوِهَي َسبَُب األَلَِم َوالنََّكدِ َوال  .انَهُ حَ َمَحبَّةُ َما ِسَواهُ ُسب ؛َعنَاِء، َوِهيَ الصَّ

                                                           

: " فكلُّ َمن (185ص ) واءاء والدَّ الدَّ  م فيابن القي   يقولُ وهذا حاُل أكثَِر النَّاِس اليوَم إالَّ َمن َرِحَم هللاُ،  (1)

ات  فِي هَِذه الدَّاِر:  َب بِه ثالَث مرَّ  أحبَّ شيئًّا غيَر هللاِ ُعذ 

صول ه حت ىـ 1 ل   ف ه و ي عذ ب به قبل  ح   .ي حص 

ول ه ؛2 ص  ال  ح  ذِّب به ح  ل  ع  ص  ا ح  بِالخوِف ِمن َسلبِه وفََواتِه، والتَّنِغيِص والتَّنكيِد علَيِه، وأنواعِ  ـ ف إ ذ 

 الُمعارَضاِت.

ل يه .3 اب ه ع  ل ب ه  اشتد  عذ  ا س   فَهَِذه ثالثَةُ أَنواع  ِمَن العَذاِب فِي هِذه الدَّار.)أي بعد حصوله(،  ـ فإ ذ 

ا في البَرزِخ؛ فعذاٌب يُقاِرنُه ألُم الفَِراِق الَّذي ال يرُجو َعوَدهُ وألُم فَواِت َما فَاتَهُ ِمَن النَِّعيِم الَعِظيمِ  اشتَِغالِهِ  بِ وأمَّ

ه، وألُم الِحجابِ عِن هللاِ، وألُم الَحسَرةِ الَّتي تَقطَُع األكبَاَد، فالهَمُّ والَغمُّ والَحسرةُ والُحزُن  نُفٌوِسهم  تَعمُل فِيبِِضد 

يداُن فِي أَبَدانِِهم، بل َعَملُها في النُّفوِس َدائٌم ُمستَِمر  حتَّى يَُردَّهَا هللاُ إلَ  اِدهَا، ى أَجسَ نَِظيَر ما تَعمُل الهَوامُّ والد 

.ا.هـ  فَِحينَئذ  يَنتَقُِل العذاُب إلَى نَوع  هُو أَدهَى وأَمرُّ

 لُ دخُ تَ  "الَ  :ي  بِ النَّ  ولِ ي قَ فِ  - يةيمِ تَ  ي ابنُ أَ  - ولُ قُ ه يَ عتُ مِ سَ وَ (: 391/2)الكين مدارج الس م فيابن القي   يقولُ 

 ِت،يالبَ  ولِ خُ ن دَ عَ  ةُ ورَ والصُّ  لبُ ا الكَ هَ عُ نَ ميَ  ونَ وقُ خلُ المَ  ةُ كَ ئِ الَ ت المَ انَ ا كَ ذَ إِ  "، ةورَ صُ  الَ وَ  لبٌ كَ  يهِ ا فِ يتًّ بَ  كةُ ئِ اَل المَ 

 اتِ هوَ الشَّ  البِ كِ بِ  ئٌ لِ متَ مُ  لبِ ي قَ فِ  هِ ربِ قُ بِ  نسِ واألُ  هِ كرِ ذِ  وةُ حالَ وَ  هُ تُ حبَّ ومَ  وجلَّ  عزَّ  هللاِ  ةُ فَ عرِ مَ ؛ جُ لِ تَ  يفَ كَ فَ 

  ا.هـ ا؟هَ رِ وَ صُ وَ 
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د                                                              :رِ َوِمْن أَسبَاِب َشرِح الصَّ

ك •5 ام  ذ  و  ل  د  لِّ ر ه  ع  ف ي ك  اٍل، و  نٍ م وى ك لِّ ح  ْكرِ  .ط  تَأْثِيٌر  (1) فَلِلذ 

دِر َونَِعيِم القَلِب، َولِلَغف تَأْثِيٌر َعِجيٌب فِي  (2) لَةِ َعِجيٌب فِي انِشَراِح الصَّ

 (3) .ِضيقِِه َوَحْبِسِه َوَعَذابِهِ 

                                                           

 :انِ يَ عنَ مَ  هُ لَ ِذكُر هللاِ تعالَى  (1)

 يد  مِ حوتَ  يح  سبِ وتَ  اء  عَ ودُ  اء  نَ وثَ  رآن  قُ  ةِ اءَ رَ قِ وَ  جٍّ وحَ  ام  يَ وصِ  الة  ن صَ مِ  اداتِ بَ العِ  اعِ نوَ أَ  لَّ كُ  لُ شمَ ويَ  :ام  ى ع  عن  م   -أ

 .هِ تِ ادَ بَ وعِ  هِ تِ اعَ وطَ  هللاِ  ذكرِ لِ  قامُ ما تُ ها إنَّ نَّ ؛ أِل اتِ اعَ الطَّ  نواعِ ن أَ مِ  كَ ذلِ  يرِ وغَ  يد  مجِ وتَ 

بُ ا يُ مَّ مِ  لبُ القَ  هُ رَ وَّ صَ وتَ  سانُ الل   هِ بِ  مَ كلَّ ا تَ مَ  لُّ : "كُ سالمِ اإلِ  قال شيخُ   مر  وأَ  هِ يمِ علِ وتَ  لم  عِ  مِ علُّ ن تَ مِ  هللاِ ى إلَ  قر 

 .(10/661مجموع الفتاوى ) "هللاِ  كرِ ن ذِ مِ  وَ هُ فَ  ر  نكَ ن مُ عَ  هي  ونَ  وف  عرُ مَ بِ 

بُ قَ ا يُ مَ  لَّ كُ  لَ مِ شَ  هللاِ  كرُ ذِ  قَ طلِ ا أُ ذَ ي: "وإِ عدِ سَ  بنِ  حمنِ الرَّ  بدُ عَ  الَ قَ وَ   ل  مَ عَ  وأَ  كر  و فِ أَ  يدة  قِ ن عَ مِ  ى هللاِ بَد إلَ العَ  ر 

لرياض النضرة ا ى"الَ تعَ  للِ  كرٌ ذِ  هُ لُّ ، فكُ كَ ذلِ  حوِ ونَ  هِ يمِ علِ وتَ  افع  نَ  لم  عِ  مِ علُّ و تَ أَ  ى هللاِ علَ  ناء  و ثَ أَ  يٍّ نِ دَ بَ  ل  مَ و عَ أَ  يٍّ لبِ قَ 

 .(245)ص

 هِ ائِ سمَ أَ  اءِ جرَ و إِ أَ  هِ ابِ تَ كِ  ةِ الوَ ن تِ الى مِ وتعَ  هُ انَ بحَ سُ  هللاِ  نِ ت عَ دَ رَ تي وَ الَّ  ظِ لفاَ األَ بِ  هللاِ  كرُ و ذِ هُ وَ  :اص  ى خ  عن  م   -ب

 سانِ ى لِ لَ ت عدَ رَ تي وَ الَّ  لفاظِ و األَ ه، أَ انَ بحَ سُ  هللاِ  تابِ ي كِ فِ  ردَ ا وَ مَّ مِ  هِ لبِ و قَ أَ  بدِ العَ  ى لسانِ ا علَ ليَ العُ  هِ اتِ فَ و صِ أَ 

وأثره في دنيا  كرالذ   .ىالَ عَ وتَ  هُ انَ بحَ سُ  لِلِ  يدٌ وحِ وتَ  يسٌ قدِ وتَ  يهٌ نزِ وتَ  يدٌ مجِ ا تَ م، وفيهَ ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  هِ ولِ سُ رَ 

 .(20-17آخرته )صالمسلم و

ا مَ  رَ بَّ تدَ ويَ  هِ يلِ حصِ ى تَ لَ حرص عَ يَ فَ  رِ اكِ الذَّ  ودُ قصُ مَ  وَ هُ  ونَ كُ ن يَ ي أَ غِ نبَ يَ ، فَ لبِ القَ  ورُ ضُ : حُ كرِ الذ   نَ مِ  رادُ المُ وَ 

 ..اهُ عنَ قَّل مَ عَ تَ يَ ، وَ رُ ذكُ يَ 

ستِمَراِر اِل ويَنبَِغي للعبِد االعتناُء باألذكارِ الشَّرِعيَّة في يَوِمهِ لَيلِهِ ونَهاِره في كل  ثانِيَة  تَُمرُّ عليهِ منهُ على َوجهِ ا

َعاُن به توالثَّباِت حتَّى يلقى هللا تعالى ولسانُه وقبَل َذلَِك قَلبهُ َرطٌب لَي ٌن ِمن ِذكِر هللاِ تعالَى، وِمن أحَسِن َما يُس

 مُ لِ والكَ  لْلماِم النََّوِوي، ارُ ذكَ األَ على ذلَِك بعَد تَوفِيقِ هللا تعالى وُدَعائِهِ النَّظَُر والُمطالََعةُ فِي ُكتُب  ُمبَاَركة  ِمنهَا؛ 

َسعيد بن ل عاءدُّ الوكتاب م سلِ المُ  صنُ حِ البِن القي م، وِمَن الُمعاِصِريَن؛  بُ ي  الصَّ  ابلُ الوَ لِشيِخ اإلسالَم، و بالطي  

 علي بن وهف القَحطاني.  

"وَصَدأُ القَلِب بِأمَريِن: بِالَغفلِة، والذَّنِب، وَجالُؤهُ بَِشيئَيِن: (: 92ص )ب ي  الصَّ  لِ الوابِ يَقوُل ابن القي م في  (2)

 بِااِلستِغفَاِر والذ كِر".

النَّاسِ َصفقةًّ َمن اشتَغَل َعن هللاِ بِنَفِسِه، بَل أَخَسُر "أخَسُر (: 58ص ) دالفوائِ يقوُل ابُن القي م كما في كتاب  (3)

 ِمنهُ َمن اشتَغَل َعن نَفِسِه بِالنَّاِس".ا.هـ، َوهَذا الَحاُل قد َساَد أَكثَر الِعبَاِد، فإلى هللا المشتكى.
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ن• 6 م  ا   إ ل ى ال   :ه او  ال  ْحا  ن  الم  ا ي مك ن ه  م  ن ْفع ه ْم ب م  لق  و  الخ 

اه   الج  حو  اع  ال  نو 
أ  الن فع  ب الب د    و  ا   و    .ا 

ا، َوأَنَعُمهُْم  ا، َوأَطيَبُهُْم نَفسًّ فَإِنَّ الَكِريَم الُمحِسَن أَشَرُح النَّاِس َصدرًّ

ا، َوأَنَس فِ ، َوالبَِخيُل الَِّذي لَي(1)بًّاقَل هُْم دُ كَ يِه إِحَساٌن أَضيَُق النَّاِس َصْدرًّ

ا، َوأَع ا غَ ظَُمهُْم َعيشًّ ا.هَ وَ م ًّ   م ًّ

ِ َصلَّى هللاُ  َضَربَ  َوقَد   ؛تََصد قِ مُ َمثاَلًّ لِلبَِخيِل َوال ِه َوَسلَّمَ لَي عَ َرُسوُل هللاَّ

ُق بَِصَدقَِة ، ُكلََّما هَمَّ التَاِن ِمْن َحِديد  بَّ ِهَما جُ ِل َرُجلَيُِن َعلَيَكَمثَ " ُمتََصد 

بَِخيُل أَثََرهُ، َوُكلََّما هَمَّ ال يَ ف  عتُ وَ  بَنَانَهُ تُِجنَّ َسطَْت َحتَّى اتََّسَعْت َعلَْيِه َواْنبَ 

َدقَِة لَِزَمْت ُكلُّ َحلبِ  ِح ِشَرا، فَهََذا َمثَُل ان(2)"هِ َكانَهَا َولَْم تَتَِّسْع َعلَيقَة  مَ الصَّ

ِق، َوانفَِساِح قَلبِِه، َوَمثَُل ِضيِق َصدِر البَِخيِل،  َصدِر الُمؤِمِن الُمتََصد 

 (3) .بِهِ قَل َوانِحَصارِ 

                                                           

ل (: 109)ص ب ي  الوابل الصَّ يقول ابُن القي م كما في  (1) ..، ولولَم يَُكن إالَّ ما "فاإلحساُن له جزاٌء ُمعجَّ والبد 

تِهم بُمعاَملَِة َرب هم عزَّ وجلَّ  يُجاَزى بِه الُمحسنِيَن ِمن انِشراِح ُصُدوِرِهم في انفَساحِ قُلُوبِِهم وُسُروِرهم ولَذَّ

 وطاعتِه وِذكِره ونعيِم أَرَواِحِهم بَمحبَّتِه؛ لَكفَى..

درِ  ه وُحزنِهِ وَخوفِِه،  وَما يُجاَزى بِهِ الُمِسيء ِمن ِضيقِ الصَّ هِ وَغم  وقَسوةِ القَلبِ وتَشتُّتِه وظُلَمتِه وَحَزاَزتِه وهَم 

يُق واألَحزاُن ُعقوبَاٌت َعاِجلَ  ، ةٌ وهذا أمٌر ال يَكاُد َمن لهُ أدنَى ِحسٍّ َوحيَاة  يَرتاُب فِيِه، بل الهُُموُم والُغموُم والض 

َضا بهِ وَعنهُ وامتاِلُء القَلبِ ِمن َمحبَّتِهِ وناٌر ٌدنيَِويَّةٌ، وَجهنٌَّم َحاِضٌر، و اإِلقباُل على هللاِ تَعالَى واإلنَابَةُ إلَيهِ والرَّ

ُروُر بَِمعِرفَتِه ثواٌب َعاِجٌل، وَجنَّةٌ َحاِضَرةٌ، وَعيٌش الَ نِسبَةَ لَِعيِش الُملُوِك  لَيِه إِ واللَّهَِج بِذكِره والَفرُح والسُّ

 البَتَّةَ..."ا هـ.

 .( من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه1021( ومسلم )5797، 5299، 2917، 1433رواه البخاري ) (2)

ا (: 77ـ57)ص ب ي  الوابل الصَّ يقوُل ابُن القي م كما في  (3) ا َعن اإِلحَساِن َممنُوعًّ ا أن كاَن البَِخيُل َمحبُوسًّ " ولمَّ

دِر، َممنُوعٌ ِمن ااِلنِشَراِح، َضي ُق الَعطَِن، ُر َصِغي َعن البِر  والَخيِر؛ َكان َجَزاُؤهُ ِمن ِجنسِ َعَملِِه، فَهُو َضي ُق الصَّ

، ال يَكاُد تُقَضى لهُ َحاَجة، وال يُعاُن على َمطلُوب ، فَهَو كَرُجل  النَّفِس، قَلِيُل الفََرِح، َكثِيُر الهَم  والَغم  والُحزنِ 

، قد ُجِمَعت يََداهُ إلى ُعنُقِه، بَِحيُث الَ يتَمكَُّن ِمن إِخَراِجهَا والَ َحَرَكتِهَا، وُكلَّمَ  ا أََراَد إِخَراَجهَا َعلَيهِ ُجبَّةٌ ِمن َحِديد 

لُّ َحلَقَة  ِمن ِحلَقِهَا َموِضَعهَا، وهكَذا البَِخيُل ُكلَّما أراَد أَن يَتصدََّق َمنََعهُ بُخلُه، أَو تَوِسيَع تِلَك الُجبَِّة لَِزَمت كُ 

 فيَبقَى قَلبُهُ في ِسجنِه كَما هَُو. 

ُق ُكلَّما تََصدََّق بِصَدقَة  انشَرَح لَهَا قَلبُهُ، وانفََسَح لهَا َصدُره، فَهُو بَِمنزلَةِ ات ساعِ تِ  لَيِه، فُكلَّما لَك الُجبَّةِ عَ والُمتَصد 

َدقَةِ إالَّ هَِذه الفَائَِدةِ َوحَدهَا  الَعبُد ؛ لكانَ اتَّسَع وانفََسَح وانشَرَح؛ قَِوَي فََرَحهُ، وَعظَُم ُسُروُره، ولَو لَم يَُكن في الصَّ
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دِر، َواِسُع ال َجاَع ُمنَشِرُح الصَّ ، ُمتَِّسُع القَلِب، َوالَجبَاُن (1) بِطَانِ فَإِنَّ الشُّ

ا، َوأَحيَ أَض ، َواَل هُ َواَل ُسُرورَ لَ  بًّا، اَل فَرَحةَ قَل َصُرهُمْ ُق النَّاِس َصدرًّ

ةَ  وِح بَِهيمِ الَحيََواِن إاِلَّ ِمْن ِجْنِس َما لِل ، َواَل نَِعيمَ لَذَّ ا ُسُروُر الرُّ ، َوأَمَّ

ٌم َعلَى  ، َكَما هَُو ُمَحرَّ ٌم َعلَى ُكل  َجبَان  تُهَا َونَِعيُمهَا َواْبتِهَاُجهَا فَُمَحرَّ َولَذَّ

ِ ُسبَحانَهُ، َغاِفل  َعْن ذِ ، َوَعلَى (2)ُكل  بَِخيل   كِرِه، ُكل  ُمْعِرض  َعِن هللاَّ

 .هِ رِ اتِِه َوِدينِِه، ُمتََعل ِق القَلِب بَِغيَمائِِه تََعالَى َوِصفَ َجاِهل  بِِه َوبِأَس

ُروَر  ا َوَجنَّةًّ يُر ِفي القَبيَصِ لَ َوإِنَّ هََذا النَِّعيَم َوالسُّ ، َوَذلَِك (3)ِر ِريَاضًّ

يُق َوالَحْصُر يَْنقَلُِب فِي ال  .قَْبِر َعَذابًّا َوِسْجنًّاالض 

                                                           

  َوَمْن يُوقَ  ﴿حقِيقًّا بِاالستِكثَاِر ِمنهَا والُمباَدَرِة إِلَيهَا، وقد قال تعالى: 
ُ

ََ ُشحَّ نَ ْفِسِه َفأُولَِئَك ُهُم ال و ُُ  ﴾ ْفِل
ح  والبُخِل:[9]الَحْشر/  ، َوالفَرُق بيَن الشُّ

: هو ِشدَّةُ الِحرصِ علَى الشَّيِء، واإِلحفاُء فِي طَلبِِه، َواالستِقَصاُء فِي تَحِصيلِِه، وَجشُع النَّفسِ َعلَ  حَّ  يهِ.ـ أنَّ الشُّ

 بَعَد ُحُصولِِه، وُحبُّهُ وإِمَساُكهُ.ـ والبُخُل: َمنُع إِنفَاقِِه 

حُّ َكا حُّ يَدُعو إلَى البُخِل، والشُّ ، والشُّ ح  ٌن فِي مِ فَهُو َشِحيُح قَبَل ُحُصولِه، بَِخيٌل بَعَد ُحُصولِه؛ فالبُخُل ثَمَرةُ الشُّ

هُ، و هُ، وَمن لَم يَبَخل فَقَد َعَصى ُشحَّ هُ، وذلَِك هَُو الُمفلُِح، النَّفِس، فََمن بَِخَل فَقَد أَطاَع ُشحَّ ْن يُوَق َومَ  ﴿وقَِي َشرَّ
 ََ و ُُ ْفِل

ُ
 .[9]الَحْشر/ ﴾ ُشحَّ نَ ْفِسِه َفأُولَِئَك ُهُم ال

ن َخلقِِه،  مِ والسَِّخُي قَريٌب ِمَن هللاِ تَعالى َوِمن َخلقِهِ وِمن أَهلِِه، وقَِريٌب ِمَن الجنَّةِ وبَعيٌد ِمن النَّار، والبَِخيُل بَِعيدٌ 

 ِعيٌد ِمَن الَجنَِّة، قَِريٌب ِمَن النَّاِر".ا.هـبَ 

حل والقَتَب، وقيل؛ هو للبَِعيِر كالِحَزام  (:1/220)لسان العرب قال ابن َمنظُور في  (1) "البِطان؛ ِحزام الرَّ

ابَِّة، والَجمُع؛ أَبِطنَةٌ وبُطُن..، وفي   وإنَّه لََعريُض البِطَان أي َرِخيُّ البَاِل. (:1/222)للدَّ

والُجبُن والبُخُل قَِرينَاِن؛ أِلنَّهُما عدُم النَّفع بالماِل والبََدِن، وهَُما (: 2/714)بدائع الفوائد يقوُل ابُن القي م في  (2)

؛ ـ الجباَن تَفُوتُه َمحبُوباٌت وُمفِرَحات وَملُذوَذاٌت َعِظيَمةٌ، الَ تُناُل إالَّ بِالبَذِل وال  جاَعِة.شَّ ِمن أَسبَاِب األَلَِم، ألنَّ

ا.                             ـ فالبخُل يَحوُل بَينَهُ وبَينَهَا أَيضًّ

 فَهَذاِن الُخلُقَاِن ِمن أَعظَِم أَسبَاِب اآلالِم".
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ا َوَعَذابًّا، َوسِ دِب فِي الصَّ فََحاُل الَعبِد فِي القَبِر َكَحاِل القَل نًّا جِر نَِعيمًّ

  .طاَلقًّاَوا

ا لَِعاِرض ، َواَل بِِضيقِ َصدرِ هََذا لَِعاِرض ، رِ هَذَ دِشَراحِ صَ َواَل ِعبَرةَ بِان

ُل َعلَىفَإِنَّ الَعَواِرَض تَُزوُل بَِزَواِل أَسبَابِهَا، َوإِنََّما ال فَِة الَّتِ  ُمَعوَّ ي الص 

 .َعانُ تَ قَاَمْت بِالقَلِب تُوِجُب اْنِشَراَحهُ َوَحبَسهُ، فَِهَي الِميَزاُن، َوهللاُ الُمس

نه ا ب ل• 8 م  ه ا و  ْن أ ْعظ م  ل   :م  اج  د غ  ف ات  ال (1)إ ْخر  ن  الصِّ ق ل   م 

ة  ال ْذم وم   لِ َن ُحُصوَوتَُحوُل بَينَهُ َوبَي قَهُ َوَعَذابَهُ،الَّتِي تُوِجُب ِضي (2)م 

  .بُْرءِ ال

                                                           

 (.2460ورد حديث ضعيف في ذلك رواه الترمذي ) (3)

 كتُوٌم يُفِسُدهُ.هو أَن يَدُخَل فِي األمر الِحس ي أو الَمعنَِوي َشيٌء ُمستَتٌِر َخفِي  مَ  (1)

 مجموع الفتاوىكالبُغِض والِكبِر والتَّجبُّر والُخيالَِء والِحقِد والَحَسِد...، يقوُل شيُخ اإلسالم كما في  (2)

حَّ والَحَسَد ِمن ِجنس  َواحد  كَما في قوله تعالى (:18/334) نَّةُ أنَّ الشُّ ََ ِف  ﴿" بَيَّن الِكتاُب والسُّ ُدو  َوََل َيَِ
ََ ِِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسهِ  ََ َعَلٰى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكا َفأُولَِئَك ُهُم  ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِرو

 ََ و ُُ ْفِل
ُ

ع الَحاَجِة، وأنَّهُم الَ يَكَرهُوَن َما أنَعَم فَأَخبََر َعنهُم بِأنَّهُم يَبذلُون َما ِعنَدهُم ِمَن الَخيِر مَ  ،[9]الَحْشر/ ﴾ال

 بِِه علَى إِخَوانِِهم.

، فإنَّ الَحاسَد يَكرَ  انِي: الَحَسُد، ولِهََذا كاَن البُخُل والَحَسُد ِمن نَوع  َواحد 
ل: البُخُل، وِضدُّ الثَّ َء هُ َعطاِوِضدُّ األَوَّ

ََ  ﴿مَّ قال:الَ يُِحبُّ َعطَاَء نَفِسِه، ثُ  والبَاِخلَ َغيِره،  و ُُ ْفِل
ُ

فإنَّ  ،[9]الَحْشر/ ﴾ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه َفأُولَِئَك ُهُم ال

حَّ أَصُل البُخِل، وأَصٌل لِلَحَسِد، وهُو ِضيُق النَّفِس وعَدُم إَِراَدتِهَا وَكَراهَتِهَا لِلَخيِر لِلَغيِر، فَيتَولَّد ن َذلَِك عَ  الشُّ

 كاَن قَِطيَعةًّ" ا.هـ.امتِنَاُعه ِمن النَّفِع، وهُو البُخُل، وإِضَراُر الُمنِعِم َعلَيِه، وهَُو الظُّلُم، وإَذا َكاَن فِي األَقَاِرِب 

 ولِلَحاِسِد نَقُوُل َما قَالَهُ الَشاِعُر:

 أَتَدِري َعلَى َمن أََسأَت األََدبْ 

 

ا   أاَلَ قُْل لَِمن َكاَن لِي َحاِسدًّ

 
َك لَم تَـرَض لِي َمـا َوهَـبْ   أََسـأَت َعلَى اللـِه فِي فِـعـلِـهِ   أِلَنَـّ

 يـي بِأَن َزاَدنِ ـن  ـاَزاَك عَ ـفَجَ   بْ ــلَـ وهَ الطَّ ـيَك ُوجُ ـلَـ دَّ عَ ـَوسَ  
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هُ، َولَم يُخِرْج تِلَك رَ الَّتِي تَشَرُح َصد بَابِ األَسبِ إَِذا أَتَى  لَعبدَ فَإِنَّ ا

،  ِرهِ لَْم يَْحظَ ِمَن اْنِشَراِح َصدبِِه، َصاَف الَمْذُموَمةَ ِمْن قَلواألَ  بِطَائِل 

ةِ الُكوَن لَهُ تَ َوَغايَتُهُ أَْن  تَاِن تَعتَِوَراِن َعلَى قَلبِِه، َوهَُو لِلَمادَّ ِه ةِ َعلَيَغالِبَ َمادَّ

 .هَُماِمن

ن •9 م  ول  ت ر :ه او   (1) :ك  ف ض 

 (2) .الن ظ ر  ـ 1

الـ  2 م  و   (3) .ك ل 

                                                           

نيَويَّة، (1) ينِيَّة والدُّ ا هو َزائٌد علَى الَحاَجِة الَّتي تَنفَُع الَعبَد فِي أُُموِرِه الد  َذهُ إَذا أخ َوهُو َما الَ فائدةَ فِيِه، ِممَّ

هُ فِي ِدينِِه وُدنيَاهُ الَ َمح  الَةَ.وَماَرَسهُ واعتَاَدهُ اإلنساُن أَضرَّ

هفان لثة الإغا في كتاب مِ القي   ابنُ  يقولُ  ،يهِ لَ عَ  مَ رَّ حَ  ايمَ فِ  هُ رَ ظَ نَ  انُ نسَ اإلِ  قَ طلِ يُ  نأَ  وهُ فَ : "رِ ظَ النَّ  ولُ ضُ فُ " اوأمَّ  (2)

  ورِ ظُ نالمَ  سنِ حُ بِ  هُ رَ خبَ أَ  اذَ إِ فَ  ،َما هُناكَ  رَ نظُ يَ لِ  هُ دَ ائِ رَ  ثُ بعَ يَ فَ  ،لبِ القَ  دُ ائِ رَ  ينُ والعَ " :(1/47) مصائد الشيطان من

 نِ عَ  ئدُ االرَّ  فَّ كَ  اإذَ فَ  ،.. ويُتِعُب َرُسولَهُ وَرائَِدهُ  بُ تعِ يَ  امَ  يراًّ ثِ وكَ  ،هُ لَ  لباًّ وطَ  يهِ لَ إِ  اقاًّ يَ اشتِ  كَ رَّ حَ تَ  الهِ مَ جَ وَ  يهِ لَ إِ 

ذ  يَقُع فَِحينَئِ  ،...هُ اتُ رَ سَ حَ  تامَ دَ  هِ اتِ حظَ لَ  قَ طلَ أَ  نمَ فَ  ،ةِ ادَ رَ اإلِ وَ  بِ لَ الطَّ  ةِ لفَ كُ  نمِ  لبُ القَ  احَ رَ استَ  ةِ عَ طالَ والمُ  شفِ الكَ 

ا وَمسُجونًّا بَعَد أَن كاَن ُمطلَقًّا..، وهَذا إنَّما تُبتَلَى بِهِ  ا بَعَد أَن كاَن َملِكًّ القُلُوُب  القَلُب فِي األَسِر، فَيَِصير أَِسيرًّ

دَّ لهُ ِمَن التَّعلُِّق بَِمحبُوب ، فََمن لَم يَُكن هللاُ َوحدهُ َمحبُوبَهُ الفَاِرَغةُ ِمن ُحب  هللاِ َواإِلخالِص لَهُ، فَإِنَّ القَلَب الَ بُ 

(: 353ـ350ص )الداء والدواء وإِلَهَه وَمعبُوَدهُ فاَلَبُدَّ أَن يَتعبَّد قَلبُه لَِغيِرِه .ا.هـ، ويقوُل ابُن القي م في كتاب 

نساَن، فإنَّ النَّظرةَ تُول ُد َخطرةًّ، ثمَّ تُول د الَخطرةُ فِكرةًّ، ثمَّ تُول ُد "والنَّظَُر أصُل عامَّة الَحواِدِث الَّتِي تُِصيُب اإلِ 

ِمنهُ َمانٌِع..."  عالفِكرةُ َشهوةًّ، ثمَّ تُول د الشَّهوةُ إراَدةًّ، ثمَّ تَقَوى فَتَصير َعِزيمةًّ َجازَمةًّ، فيَقَُع الفِعُل والَبدَّ َمالَم يَمنَ 

له وتدبَّره، وفي إلى آخِر َكالِمِه، وانظُر  تهُ فإنَّهُ َماتٌع ُمفيٌد لَمن تـأمَّ "فَإنَّ (: 819ـ2/817) بدائع الفوائدتتِمَّ

فُضوَل النَّظر يَدُعوهُ إلى االستِحَساِن، ووقُوِع ُصوَرِة الَمنظُوِر إِليِه فِي القَلِب، وااِلشتِغاِل بِِه، والفِكرِة فِي 

 الظَّفَِر بِِه..".

ا " (3) ، هُ لَ  لُّ حِ يَ  الَ  ايمَ فِ  هُ قَ طلِ يُ  نأَ  نهُ مِ  رُ وأَخطَ  ،يهِ عنِ يَ  الَ  ايمَ فِ  هُ انَ سَ لِ  انُ نسَ اإلِ  قَ طلِ يُ  نأَ  وهُ فَ : "المِ الكَ  ولُ ضُ فُ َوأمَّ

" وأكثُر الَمعاِصي إنََّما تَولُُّدهَا ِمن فُُضوِل الَكالِم والنَّظَِر،  (:820ـ2/819)بدائع الفوائد يقوُل ابُن القي م كما في 

ِف، َكثِيَرةُ وهَُما أوَسُع مَداخِل الشَّيطَاِن، فإنَّ َجاِرَحتَيِهَما الَ يَمالَِّن والَ يَسأَماِن..، فَِجنَايَتُهَُما ُمتَِّسعةُ األَطَرا

َعِب َعِظيَمةُ اآلفَاِت، وكاَن السَّلفُ  ُروَن ِمن فُُضوِل الَكالَِم.ا.هـ الشُّ ُروَن ِمن فُُضوِل النَّظَِر، كَما يَُحذ   يَُحذ 
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سـ  3 اِل  اع  و   (1) .ت م 

الـ  4  (2) .ط ة  لخ  و 
                                                           

، ةِ يمَ مِ لنَّ وا ةِ يبَ الغَ كَ  أَنَواعِ الَكالمِ  نمِ  لُّ حِ يَ  ا الَ مَ  اعِ مَ سَ لِ  يهِ نَ ذُ أُ  انُ نسَ اإلِ  يَ لقِ ن يُ و أَ هُ : فَ "اعِ مَ ستِ اال ولُ ضُ فُ "ا مَّ أَ وَ  (1)

 رُ نكَ وأَ  ثُ خبَ و أَ هُ فَ  ساءِ الن   نَ مِ  ا كانَ ، فإذَ أصَواِت أَنَواِع آالِت الطََّربي وَ انِ غَ ألَ ل ماعُ تِ ساال نهُ ، ومِ ورِ الزُّ  ولِ وقَ 

 َوأشنَُع.

 "ااِلجتِماُع بِاإِلخواِن قِسَماِن:(: 71ص ) الفوائديقوُل ابُن القي م كما في كتاب  (2)

تُهُ أَرَجُح ِمن َمنفَعتِِه، وأقلُّ َما فِيِه أنَّه يُفِسُد  ا:م  ه  حد  ـ أ   اجتِماٌع علَى ُمؤانََسِة الطَّبِع، وُشغِل الَوقِت؛ فهَذا َمضرَّ

 القَلَب، ويَُضي ُع الَوقَت.

بِر؛ ي:ان  ـ الث   يَمةِ فهَذا ِمن أعظَِم الَغنِ  ااِلِجتماُع بِِهم علَى التَّعاوِن علَى أَسبَاِب النَّجاِة، والتَّواِصي بِالحق  والصَّ

 وأنفَِعهَا، ولَكن فيِه ثالُث آفَات ؛

 تََزيُُّن بَعِضهم لبعض . ا:اه  حد  ـ إ     

 الكالَُم، والُخلطَةُ أَكثَُر ِمن الَحاجِة. :انية  ـ الث     

 أَن يَِصيَر ذلَك َشهوةًّ وَعادةًّ يَنقَِطُع بِهَا َعن الَمقُصوِد. الثة:ـ الث     

ا للقَلب والنَّفِس الُمطَمئِنَّة، والنَّتِيَجةُ ُمستَفاَدةٌ وبِالُجم ارِة، وإمَّ ا للنَّفس األمَّ ِمَن  لِة فَاالجتِماُع والُخلطةُ لِقَاٌح؛ إمَّ

َن الل قاح، فَمن طاَب لِقَاُحه طَابَت ثَمَرتُه، وهكَذا األَرَواُح الطَّي بةُ، لِقَاُحها ِمن الَملَك، والَخبِيثَةُ لِقَاُحها مِ 

 (.825ـ2/821)بدائع الفوائد انظر الشَّيطَاِن.ا.هـ، و

" فَحقِيقَةُ األَمرِ أنَّ الُخلطةَ تارةًّ تكوُن َواجبَة ًّأَو ُمستََحبَّةًّ، (:10/425)مجموع الفتاوى ويقوُل َشيُخ اإلسالم في 

ا بِالُمخالطَِة تَارةًّ وبااِلنفِراِد تارةًّ،   وِجماُع ذلَِك:والشَّخُص الَواحُد قَد يكوُن َمأُمورًّ

أنَّ الُمخالطَةَ إن كاَن فيها تعاوٌن على البِر  والتَّقوى فهي مأموٌر بِهَا، وإن كان فيها تعاوٌن على اإلثِم والُعدواِن 

 فِهَي َمنهٌي عنهَا.

لواتِ الَخمس والُجُمعة والعيدين وصالةِ الكسوف واال تسقاء سـ فااِلختالط بالُمسلمين في ِجنسِ الِعبَاداِت؛ كالصَّ

ا أمَر هللا به ورُسولُه، وكذلك ااِلختالط بِهم في الَحج  وفي َغزِو الُكفَّار والخوارجِ الماِرقِيَن،  ونحو ذلك هو ممَّ

ا اِلنتِفَاِعهِ به، أَو لِنَفِعه لهُ ونحُو ذل ا، وكذلك االجتماع الَّذي يزداُد العبد به إيمانًّا، إمَّ ةُ ذلك فجارًّ  .كوإن كان أئِمَّ

ِرِه، وُمحاَسبَةِ نَفِسِه، وإِصالَحِ قَ  ـ والَ  لبِِه، بُد  للَعبِد ِمن أَوقات  يَنفَِرُد بها بنَفِسِه في ُدعائِِه وِذكِرِه، وَصالتِهِ وتَفكُّ

يتِهِ كما فعَل ا في بَ وَما يَختَصُّ به ِمَن األُُموِر الَّتِي الَ يُشِرُكهُ فِيهَا َغيُره، فهَِذه يَحتاُج فِيهَا إلَى انفَِراِدهِ بِنَفِسِه، إمَّ 

ا فِي َغيِر بَيتِِه. ُجِل بَيتُه، يَُكفُّ فِيهَا بََصَرهُ ولِسانَه"، وإمَّ  طَاُووُس: "نِعَم َصوَمعة الرَّ

ا ِمقداُر َما يَحتاُج إِليِه ُكلُّ إِنسان  مِ  ذا ن هفاختِياُر الُمخالَطَِة ُمطلقًّا َخطأٌ، واختِياُر ااِلنفِراِد ُمطلقًّا َخطأٌ، وأمَّ

.ا.هـ، بل اإلنساُن علَى نَفِسِه بَِصيَرةٌ. ؛ فهذا يَحتاُج إلَى نَظَر  َخاصٍّ  وهَذا، وما هو األصلَُح لَهُ فِي كل  َحال 
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ال   ـ 5  (1) .ْكل  و 

الن و  -6   (2) .م  و 

                                                           

: ولُ قُ يَ  يثُ حَ  كَ لِ ذَ  نعَ  هللاُ  ىهَ نَ  دوقَ  هنُ دَ بَ  يهِ إلَ  اجُ حتَ يَ  امَ  وقَ فَ  انُ نسَ اإلِ  لَ أكُ يَ  نأَ  وهُ فَ : "امِ عَ الطَّ  ولُ ضُ فُ " اأمَّ و (1)

ْسرِِفيَ  ﴿
ُ

بُّ ال بدائع الفوائد ابن القي م كَما في  يَقولُ  ،[31]األَْعَراف/ ﴾ وَُكُلوا َواْشَربُوا َوََل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ََل ُيُِ

، ياصِ عَ المَ ى إلَ  حَ وارِ الجَ  كُ حر  يُ  هُ ، فإنَّ ر  الشَّ  نَ مِ  يرة  ثِ كَ  نواع  ى أَ اع  إلَ دَ  وَ هُ فَ  عامِ الطَّ  ولُ ضُ ا فُ وأمَّ " (:821ـ2/820)

 ة  اعَ ن طَ م مِ ، وكَ امِ عَ الطَّ  ولُ ضُ ، وفُ عُ بَ ا الش  هَ بَ لَ جَ  ة  يَ عصِ ن مَ م مِ كَ فَ ، ار ًّ شَ  ينِ ذَ هَ بِ  كَ سبُ وحَ ، اتِ اعَ طَّ ال نِ ا عَ هَ لُ ثق  ويُ 

َعاءًّ وِ ، وقال النَّبِيُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: )َما َمألَ آَدِمي  يماًّ ظِ عَ  ار ًّ شَ  يَ قِ د وُ قَ فَ  هِ طنِ بَ  رَّ شَ  يَ قِ ن وُ مَ ، فَ اهَ ونَ دُ  الَ حَ 

(.ا.هـ ] رواه أحمد ) ا ِمن بَطن  ( وغيُرهم ِمن 3349( وحسَّنه وابن ماجه )2380( والت رمذي )17186َشر ًّ

( 1983اإلرواء ) في ( وصححه األلباني9/528حديث الِمقداِم بِن َمعِدي َكِرب وحسَّنه الحافظ في الفتح )

 ( [".2265والصحيحة )
 َواْلُمْفِسُد لَهُ ِمْن َذلَِك نَْوَعاِن:  (2/1176) الكينج السَّ دارِ مَ في  ويَقُولُ 

ات  ـ 1 م  ر  ح  اْلم  ات ه  ك  ذ  ه  ل ع ْين ه  و  د  ا ي ْفا  ا م  د ه م   ، َوِهَي نَْوَعاِن: أ ح 

ِ ـ         َماٌت لَِحق  هللاَّ ِم، َولَحِم الِخن ؛ُمَحرَّ بَاعِ ِزيِر، َوِذي الَكاْلَميتَِة َوالدَّ          .رِ َواْلِمخلَِب ِمَن الطَّينَّاِب ِمَن الس 

َماٌت لَِحق  اْلِعبَادِ ـ         ا  ىوِب، َوَما أُِخَذ بَِغْيِر ِرضَ ُروِق َواْلَمْغُصوِب َواْلَمْنهُ َكالَمس ؛َوُمَحرَّ ا قَْهرًّ َصاِحبِِه، إِمَّ

ا مًّ ا َحيَاءًّ َوتََذمُّ  .َوإِمَّ

ت ع  ـ 2 ه  ب ق ْدر ه  و  د  ا ي ْفا  الث ان ي: م  ل  و  ل  اف  ف ي اْلح  ْسر  اْل  ه ، ك  دِّ بَِع الُمفِرِط، فَإِنَّهُ يُثدِّي ح  اَعاتِ، لُهُ َعِن الطَّ قِ ، َوالش 

فِهَا َوِوقَايَ ُمَحاَولَتِهَا، َحتَّى يَظنَِة وَ َويَشَغلُهُ بُِمَزاَولَِة ُمؤنَِة البِط  ةِ فََر بِهَا، فَإَِذا ظَفَِر بِهَا َشَغلَهُ بُِمَزاَولَِة تََصرُّ

ى َعلَيِه َمَوادَّ الشَّهَوِة، َوطُُرَق َمَجاِري الشَّيَضَرِرهَا، َوالتَّأَذ   ِن ِري ِمَن اباِن َوَوسََّعهَا، فَإِنَّهُ يَجطَ ي بِثِقَلِهَا، َوقَوَّ

و ِم، فَالصَّ بَُع يَطُرقُهَا هِ ُق َمَجاِريَهُ َويَُسدُّ َعلَيُم يَُضي  آَدَم َمجَرى الدَّ ُعهَا، َوَمن طُُرقَهُ، َوالش  ا َشرِ  َويَُوس  َب أََكَل َكثِيرًّ

ا، فَنَا اَكثِيرًّ ا، فََخِسَر َكثِيرًّ  ا.هـ. َم َكثِيرًّ

 ادَ زَ  اإذَ ف ه،نِ دَ بَ  ةِ احَ رَ  يفِ  يهِ لَ إِ  اجُ حتَ يَ  يذِ الَّ  درِ القَ  على ومالنَّ  يفِ  نسانُ اإلِ  يدَ زِ يَ  نأَ  وهُ فَ  :(امِ نَ المَ  ولُ ضُ فُ ) اوأمَّ  (2)

 كرِ ذِ  نعَ  ةِ فلَ لغَ لِ  دٌ ول  مُ  لبِ القَ بِ  ر  ضِ مُ  نهُ مِ  كثارَ اإلِ  فإنَّ  ا،نيَ الدُّ وَ  ينِ الد   يفِ  رِ رَ الضَّ  نمِ  نواعٌ أَ  هِ بِ  دثَ حَ  كَ ذلِ  ىعلَ 

 اهَ يرِ وغَ  ،مسِ الخَ  لواتِ الصَّ  فويتِ تَ  إلى ىدَّ أَ  امَ بَّ ورُ  يضاًّ،أَ  انيَ الدُّ  حَ الِ صَ مَ  تُ و  فَ يَ  ،هِ تِ اعَ طَ  نعَ  دنِ لبَ لِ  لٌ ثق  مُ  ،هللاِ 

 .يراًّ ثِ كَ  عٌ اقِ وَ  وهُ  اكمَ  اعاتِ الطَّ  نَ مِ 

ِسُد الَخاِمُس: َكثَرةُ ُمفال " :انهَ مِ  كرَ ذَ فَ  لبِ لقَ لِ  دات  فسِ مُ  خمسَ  (2/1179) الكينمدارج السَّ م في القي   ابنُ  وقد ذكرَ 

ا، َوِمنهُ هُ الَمكرُ َكَسِل، َوِمنفَإِنَّهُ يُِميُت القَلَب، َويُثَق ُل البََدَن، َويُِضيُع الَوقَت، َويُوِرُث َكثَرةَ الَغفلَةِ َوال ؛مِ النَّو وهُ ِجد ًّ

ارُّ َغيُر النَّافِِع لِلبََدِن، َوأَنفَُع النَّو ِة الِم مَ الضَّ ةِ ا َكاَن ِعنَد ِشدَّ  فُ لِ ختَ يَ  اسَ النَّ  بُ اسِ نَ ي يُ ذِ الَّ  درَ قَ ن الكِ لَ وَ إِلَيِه"،  َحاجَّ

 اتِ اعَ سَ  انِ مَ ى ثَ إلَ  اعات  سَ  ت  ن سِ مِ  نامُ د يَ قَ  هُ أنَّ  اسِ ن النَّ ط مِ توس  ي المُ فِ  بُ الِ م، والغَ هِ ارِ عمَ م وأَ هِ الِ حوَ أَ  الفِ اختِ بِ 

 ".اللَّيِل والنَّهَاِر ثَماِن َساَعات   "واألَِطبَّاُء يَقُولُوَن؛ هُو ثُلثُ (: 1/161)زاد المعاد كما قال ابن القي م في 

https://twitter.com/hashtag/الجوارح?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/المعاصي?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/الطاعات?src=hashtag_click
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ا فِي القَلِب، تَحُصُرهُ تَِحيُل آاَلمًّ هَِذِه الفُُضوَل تَسفَإِنَّ  ا َوهُُمومًّ ا َوُغُمومًّ

نيَا َواآلِخَرِة ِمنبُِسهُ َوتَُضي  َوتَح  .اهَ قُهُ َويَتََعذَُّب بِهَا، بَل َغالُِب َعَذاِب الدُّ

 تِ هَِذِه اآلفَا  َما أَْضيََق َصْدَر َمْن َضَرَب فِي ُكل  آفَة  ِمنْ فاََل إِلَهَ إاِلَّ هللاُ 

، َوَما أَْنَكَد َعي   .قَلبِهِ  رَ َشدَّ َحصأَ َحالَهُ، َوَما أَ َشهُ، َوَما أَْسوَ بَِسْهم 

ُ َما أَْنَعَم َعيَش َمْن َضَرَب فِي ُكل  َخصلَة  ِمْن تِلَك الِخَصاِل َواَل إِلَهَ  إاِلَّ هللاَّ

تُهُ َدائَِرةًّ عَ  ، َوَكانَت ِهمَّ    (1) .لَهَالَيهَا، َحائَِمةًّ َحوالَمحُموَدِة بَِسهم 
                                                           

فِي  لُ ويقُ فَ  مالقي   ابنُ  ذلكَ  نُ ي  بَ ، يُ امٌ ظَ عِ  اتٌ آفَ  هِ تِ عَ افَ دَ مُ وَ  ومِ النَّ  جرِ ي هَ فِ  كَ لِ كذَ فَ  ةًّ ومَ ذمُ مَ  ومِ النَّ  ةُ ثرَ ت كَ انَ ا كَ وإذَ 

ُرهُ ُموِرٌث آِلفَات  فَاِت، فَُمَدافََعتُهُ َوهَجلِهَِذهِ اآلِم ُموِرثَةٌ َوَكَما أَنَّ َكْثَرةَ النَّو (:1181ـ2/1180) مدارج السالكين

: ِمن ُسوِء ال طُوبَاِت الُمِعينَِة َعلَى الفَهِم َوالَعَمِل، ِمَزاِج َويُبأُخَرى ِعظَام  ِسِه، َوانِحَراِف النَّفِس، َوَجفَاِف الرَّ

ا ُمتلِفَةًّ اَل يَنتَفُِع َصاِحبُهَا بِقَل ِه فقَد  بِالَعدِل، فََمِن اعتََصَم بِ ُوُجوُد إاِلَّ َدنِِه َمَعهَا، َوَما قَاَم البِِه َواَل بَ َويُوِرُث أَمَراضًّ

ِ الُمسَمَجاِمِع ال أََخَذ بَِحظ ِه ِمن  .تََعانُ َخيِر، َوبِاللَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  هِ يرِ دبِ ي تَ فِ   :صلٌ فَ  (:353ـ 4/343) زاد المعادم في قال ابن القي    ؛ةِ قظَ واليَ  ومِ النَّ  مرِ لََّم أِل َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَيقظَتُ ويَ  هُ ومَ َمن تدبَّر نَ   نامُ ان يَ ه كى، فإنَّ والقُوَ  اءِ عضَ واألَ  نِ دَ نفَعه للبَ ، وأَ وم  جَده أعدَل نَ ِه َوَسلََّم وَ ه َصلَّى هللاَّ

َل اللَّ  يَأُخُذ البََدُن فَ  تَب هللاُ لهُ ا كَ ويَُصل ي مَ  أُ توضَّ ، ويَ اكُ وُم ويَستَ قُ ي، فيَ انِ الثَّ  صفِ الن   لِ وَّ ي أَ فِ  ظُ يقِ ستَ يل، ويَ أوَّ

ياَضِة َمَع ُوفُوِر األَجِر وهَذا َغايَةُ َصالِح ا اَحِة وَحظَّهَا ِمَن الر  لقَلِب واألَعَضاُء والقَُوى َحظَّهَا ِمن النَّوِم والرَّ

، وَكاَن نهُ مِ  يهِ لَ إِ  اجِ حتَ المُ  درِ القَ  نَ مِ  هُ فسَ نَ  عُ منَ يَ  ، والَ يهِ لَ إِ  اجِ حتَ المُ  درِ وَق القَ فَ  ومِ النَّ  نَ ذ مِ أخُ ن يَ كُ م يَ ولَ والبََدِن، 

، ةِ رَ اجِ الهَ  ةُ ومَ : نَ قُ الُخلُ ، فَ قٌ ، وُحمْ قٌ رْ خُ ٌق، وَ : ُخلُ ةٌ الثَ ثَ  هارِ النَّ  ومُ نَ  :يلَ قِ  :، إلى أن قاليَفَعلُه علَى أكَمِل الُوُجوِه...

ُ  ولِ سُ رَ  ُخلقُ  يَ وهِ  : مقُ الحُ ، وَ ةِ رَ اآلخِ ا وَ نيَ الدُّ  مرِ ن أَ عَ  لُ ى، تُشغِ حَ الضُّ  ةُ ومَ : نَ رقُ خُ  َعلَيهِ َوَسلََّم، والهللا َصلَّى هللاَّ

تَهُ فإنَّهُ ُمفِيٌد لَِمن أراَد أَن يَنتَفُِع بِنَوِمِه فِي ُدنيَاهُ وأُخَراهُ. صالعَ  ةُ ومَ نَ   ِر.ا.هـ، وانظُر تَتِمَّ

ُروُر والفَرُح أمٌر َمطلُوٌب (: 540ص )الداء والدواء يَقُوُل ابُن القي م في كتاب  (1) "إذا ُعِرَف هذا؛ فاللَّذةُ والسُّ

، وإذا كانت اللَّذَّة الَمطلُوبة لِنَفِسها؛   فِي نَفِسِه، بَل هُو َمقُصوُد ُكل  َحيٍّ

ا أَعظَم ِمنهَا، أَو  ا وأَجلَّ ِمنهَا، فََكيَف إَذا أَعقَبَت أَعظََم الَحَسَراِت، ـ فَِهَي تُذمُّ إذا أعقَبَت ألمًّ ةًّ َخيرًّ َمنَعت لَذَّ

اِت. تَت أعظَم اللَّذَّاِت والَمَسرَّ  وفَوَّ

ةِ الَ تَنِغيَص فِيهَا والَ نَكَد بَِوجه  َما، وهي لذَّةُ اآل ة  َعِظيَمة  َدائِمة  ُمستَقِرَّ ُمها، ونَِعيِخَرةِ ـ وتُحَمُد إذا أَعانَت علَى لذَّ

 وِطيُب الَعيِش فِيهَا.

اتُهَا َدائَمةٌ، ونَِعيُمهَا خَ  َدر  الٌص ِمن ُكل  كَ ..وهللاُ ُسبحانَه خلََق الَخلَق لِيُنِيلَهُم هِذِه اللَّذَّة الدَّائَمة في َداِر الُخلِد، لَذَّ

، بَل فِيهَا ِة أَعيُن  ، وفِيهَا َما تَشتَِهيِه األَنفُُس ِمن قُرَّ َما الَ َعيٌن َرأَت، والَ أُُذٌن َسِمَعت، والَ َخطََر علَى قَلِب  وأَلَم 

َِ أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشادِ  ﴿ بََشر ، وهذا المعنَى الَّذي قَصَدهُ النَّاِصُح لِقَومِه بِقولِه: ِه يَ  يَا قَ ْوِم اتَِّبُعو ِِ َا َه ا قَ ْوِم ِإََّّ
ََّ اآلِخرَ  نْ َيا َمَتاٌع َوِإ نيا متاٌع يُستَمتَُع بِهَا إلَى َغيِرهَا، [39ـ38]غافر/ ﴾ َة ِهَي َداُر اْلَقرَارِ احلََياُة الدُّ ، فأخبََر أنَّ الدُّ

نيا ونَِعيَمهَا َمتاٌع وَوِسيلةٌ إلَى لذَّاِت اآلِخرِة، ولِذلَِك خُ  ، وإذا عرَف أنَّ لذَّات  الدُّ  لِقَتوأنَّ اآلخرةَ هي الُمستَقَرُّ
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 .13﴿ إِنَّ اأْلَْبَراَر لَفِي نَِعيم  ﴾ االنفطار:  :َوافٌِر ِمْن قَولِهِ  فَلِهََذا نَِصيبٌ ـ 

اَر لَفِي َجِحيم  ﴾ االنفطار:  :لِهِ َذلَِك نَِصيٌب َوافٌِر ِمْن قَوَولِ ـ  ﴿ َوإِنَّ اْلفُجَّ

14.  

 .ُمتَفَاِوتَةٌ اَل يُحِصيهَا إاِلَّ هللاُ َمَراتُِب نَهَُما َوبَي

 :ُصودُ َوالَمق 

ِ َصلَّى ـ  ُل الَخلِق فِي ُكل  ِصفَة  يَحصُ  َملُ هللاُ َعلَيِه َوَسلََّم أَكأَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ةُ الَعي دِر، َوات َساُع القَلِب، َوقُرَّ وِح، فَهَُو  ِن،بِهَا انِشَراُح الصَّ َوَحيَاةُ الرُّ

ِة الَعي َمَع َما ُخصَّ بِِه ِمَن ِن أَكَمُل الَخلِق فِي هََذا الشَّرِح َوالَحيَاِة َوقُرَّ

 .ِحس ي  الشَّرِح ال

ةَ َعيشِ ، أَكَملُهُُم ان(1) ِق ُمتَابََعةًّ لَهُ َوأَكَمُل الَخلـ  ةًّ َوقُرَّ ا َولَذَّ ، َوَعلَى َراحًّ ن 

ِة َعيَحَسِب ُمتَابََعتِ  ِة ُروِحِه ِه يَنَاُل الَعْبُد ِمَن انِشَراِح َصدِرِه َوقُرَّ نِِه َولَذَّ

 .َما يَنَالُ 

                                                           

نيا ولذَّاتُها، ف ة  أَعانَت على لذَّة اآلِخرِة وأَوَصلَت إلَيهَا لَم يُذمَّ الدُّ ى ا إلَ هَ لِ ايصَ إِ  بِ حسَ بِ  دُ حمَ ها، بل يُ لُ ناوُ تَ  كل ًّ لذَّ

لبيت ا أهل اإليمان صحِ سان في نُ اني الحِ المعَ .ا.هـ، ويَقوُل الشَّيخ صالح الُعصيمي في قصيدته .."ةِ رَ ة اآلخِ لذَّ 

 (:7( ـ )3)

َعاَدةُ   ُدونََما ِعرفَانِ َكيَف السَّ

 

ا  مًّ  إن كاََن ِجسُمَك بِالِغَذاِء ُمنَعَّ

 
 هِ ـــــلبِ ـهُ فِي قَ ـُد َربَّ ـقِ ـفـاَن يَ ـَمن كَ   انِ ــــمَ ـالََوةَ اإِليـُذوُق حَ ـأَنَّى يَ 

 م  ـِدرهَ ـنَاُل بِ ـالِِب قَد تُ ــطَ ــُكلُّ المَ   نِزِل اإِلحَسانِ ـيُر لِمَ ـإاِلَّ الَمصِ  

 هُ ــــــبَ ـلـأَلُ قَ ـمـن َكاَن يَ ـهُ مَ ـالُ ـفَيَنَ   ُر األَرَكانِ ـط  ـهِ ُمعَ ــاإِللَ بُّ ــحُ 

يَّ ـيِم لِلـظِ ـعـةُ التَّ ـــافَ ـخَ ـَومَ  ا مُ ـــاُؤهُ أَبَ ــَوَرجَ   انِ ـدَّ  هِ ــــَل َرب  ـــَؤمَّ ـدًّ

  

ا َجعلَهُ هللا ُسبَحانَه تَفِصيالًّ  ى هللا عليه وسلم:له صلَّ  ةُ عَ تابَ المُ  (1) فِي حَرَكاتِِه وَسكنَاتِِه الظَّاِهرِة والبَاِطنَِة ممَّ

 لَما تَعبَّد هللاُ تَعالى بِِه ِعبَاَده.
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دفِي ذِ  ـ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعلَيـ فَهَُو  ِع ِر َوَرفرَوِة الَكَماِل ِمْن َشرِح الصَّ

بِِهْم ِمَن ات بَاِعِه، نَِصيبَاِعهِ ِمْن َذلَِك بَِحَسبِ ، َوأِلَت(1) ِوْزرِ الذ كرِ َوَوضعِ ال

 .تََعانُ َوهللاُ الُمس

ْم، َوِدفَاِعِه  لَهُْم، َوِعصَمِتِه إِيَّاهُ اِعِه نَِصيٌب ِمْن ِحْفِظ هللاِ بَ تَوهََكَذا أِلَ 

، بَِحَسِب نَِصيبِِهْم ِمَن الُمتَابََعِة، َزاِزِه لَهُْم، َونَْصِرِه لَهُمْ َعْنهُْم، َوإِع

 تَْكثٌِر. فَُمستَقِل  َوُمس

ا فَليَحَمِد هللاَ   . فََمْن َوَجَد َخيرًّ

   .(2) َسهُ َك فاََل يَلُوَمنَّ إاِلَّ نَفَر َذلِ ْن َوَجَد َغيَومَ 

 

 

 

 

 

                                                           

ي َلُه ُمْلُك  ﴿ وِهَي َواِجبَةٌ يقوُل تعالى: ِِ يًعا الَّ َماَواِت َواأَلْرِض ََل اُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإِّنِّ َرُسوُل اهلِل ِإلَْيُكْم َجَِ لسَّ
ي يُ ْؤِمُن بِاهلِل وََكِلَماتِ  ِِ يِّ الَّ ََ هِ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو ُُيِْيي َوُُيِيُت َفآِمُنوا بِاهلِل َوَرُسولِِه النَِّبِّ األُمِّ  ﴾  َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدو

 [158]األَْعَراف/

ي أَنْ َقَض َظْهَركَ  َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ  َصْدَركَ َأَلَْ َنْشرَْح َلَك  ﴿ كما قال تعالى: (1) ِِ ِِْكَركَ وَ  الَّ  ﴾ َرفَ ْعَنا َلَك 
 .[2]الشَّْرح/

رضي  ن حديث أبي ذرٍّ ( مِ 2577م في صحيحه )سلِ ذي رواه مُ ويل الَّ الطَّ  يثِ دِ الحَ  نَ مِ  زء  جُ  باسُ هذا اقتِ  (2)

ن ومَ  ،هللاَ  دِ حمَ ليَ ا فَ يرًّ خَ  دَ جَ ن وَ ا، فمَ اهَ م إيَّ يكُ وف  أُ  مَّ م ثُ كُ ا لَ يهَ حصِ ما هي أعمالكم أُ ادي إنَّ بَ هللا عنه وفيه: " يا عِ 

 ة.يَّ ووِ النَّ  ينَ عِ ن األربَ ( مِ 24) "، وهو الحديثُ هُ فسَ نَ  إالَّ  نَّ ومَ لُ فال يَ  كَ لِ ذَ  يرَ غَ  دَ وجَ 
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ِ

ِ

ِ
 
ِرج ِأ

 
ِوز
 
ِ ة

 
ِفِ  هرِ الزِ  ثرِ ن

 
ِسبِ ي أ  اب 

ِ ِرِ انش  ِدرِ الصِ  اح 
 

 

 نظم

 ابح  ر   آل دحم  م  
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حِبسـِم  ِ الرَّ ِحيـمِ ـاَّللَّ ـِن الرَّ  مة

 

ادة محة أَ  ابنُ  وهُ  دُ مَّ حة مُ  الة قة     

 

ة   [1] ،دة امل ِتداـ ح ـ مة  يِر ـاهِ القة  ينُّ    

ِ  دُ امحلة  م ِ الهة يلِ ُمِز  َّلِلَّ م ِ ـغة  ُك ِ عة  ْرِب الكة  ِف شِ كة عة   [2]     

 

مِ قوة أَ  م  الة سة  عْ مة  ةُ الة الصَّ  مَّ ـثُ      

 

ُ  ِِب ِ النَّ  ىلة هة   [3] مِ كة ـُ امل ىفة صطة امل رَّ    

التُّقةى عِل أ   ِبهِصة عة  أ ِلِ عة    

 

ن  [4]   ِِبُهبم عمة
ِ
قةىارتة  الُعىلة  َلة ا  

ة عة    عدُ ب
ِ
ة  ية جِ عة  اِبة ِبة  ِِف  ة  يفة طِ لة   [5]   ة  وزة رجُ أ   ـِ ذِ هة  نَّ ا  

 

 َّ ةْثة ) - احِ صة  ية  - يُِتاسة ْهرِ  ن الزَّ (درِ الصَّ  احِ نِشة اِ  اِب س بة أَ  كرِ ذِ  ِِف   [6]     
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ِ القة  بنِ اِل " ادِ الزَّ " ِِف  تة أَ  امَّ مِ  مي ِ    

 

نِعمِ أَ عة  به نِعمأَ  ،هِ بِ  نِعمأَ   [7]   

  ةُ محة رة  يهِ لة هة  
ِ
ْبِ  يل  لِ جة  م  الِ هة  ُك ِ عة   [8]    البة ِ  لةُ اال حة   

 

 َّ ِ  اهةظمِ نة لِ  ِن عة شة ىرة أَ  ياّلَّ   

 

َلة   درِ صة  يقِ ضِ  ِمن  [9] ىرة الوة  ِمنة  ُُجْ  

اِب ِصة األَ  ِمنة  ية  كة شِ  يضا  أَ  اِب وة جة  اهة لة  ظمُ النَّ  اذة فة  ت،تة أَ   [10]    

 

جة فة  ُّناة رة  رَّ م ِ الهة يعة ُجةِ  ب     ومِ القة  ُك ِ بِ  احلُْزنِ عة  م ِ الغة عة   [11]   

 

 عة  يدُ وحِ التَّ " اهةمُ عظة أَ 
ِ
ة اال "انُ ي    

 

 " عْ مة  "لُ العِ "عة   [12]
ِ
ة نة ا نُواِبة أَ  "ة  ب    

 

  عمة  نة والة مة  بُّ حُ "عة 
ِ
الِ قبة اال   

 

"الِ حة  ِبُك ِ  با  اغِ رة  يهِ لة هة   [13]  

ا بُّدِ عة  لُقْرِب ِِب  ُمنةعَّم  التَّعة   

 

[14]   ِ دِ شهةمة  ُك ِ عة  يِب الغة  ِِف  َّلِلَّ    
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اعِ طة نقة اِ  الة بِ  ـِ ِذْكِر  امُ عة دة     

 

اعِ فة نتِ الِ لِ  ن  وطِ مة  ُك ِ  ِِف   [15]  

ْب جة لعة كة  ء  شة  يِ أ ثِ التَّ  نة مِ  لةُ     

 

نلِ   [16] ب ْ أَ عة  در  صة  حة ُشة  ادة رة أَ  مة حة   

 

  ِلة ذة كة 
ِ
امة بِ  لقِ لخة لِ  انُ حسة اال   

 

ـ  جة  اع ال  مة  ِمن هُ نة مكة أَ   [17] ة  ا امة ن   

 

ة عة  ىرة ية  امة عة  هسمِ ِبِ  مفُعهُن   

 

مة قة  با  اس ِ ُمنة   [18] اامِتة  الة بِ  هدَّ   

 

  ِلة ذة كة 
ِ
ةُ اهة جة الشَّ عة  امُ قدة اال ة  ية  الشَّ ِ  ِِف  الة  يِ الة  ِِف   [19]    ةُ اهة ُجة   

 

 
ِ
  اخة أَ  ية  انة بة الة  نَّ ا

ِ
امِ قدة اال   

 

امِ عة الَّ  ىلة هة  اِس النَّ  ِس تعة أَ  نمِ   [20]   

 

قةلْ  نمة  ية  - هابِ س بة أَ  نمِ عة  ،يضا  أَ   عة -: 

 

غةلْ  ُك ِ  ِمن وِب لُ القُ  ةُ ية نقِ تة   [21] دة    

 

مُّ  امة  ُك ِ  ِمن فاِت صِ  ِمن يُذة    

 

ه ِرْ   [22] اِت أ فة  ِمن ادة ؤة الفُ  - َأخْ  -طة   
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رْ  ِمنْ  الُفُضولة  ْرُككة تة عة  ،يضا  أَ  ةظة ن تاِمع  اِ  عأَ  تةلكُّم    [23]  ة  يذِ  س ْ رْ ضة   

 

امِ عة الطَّ عة  مِ نة األَ  ةِ عُخلْطة     

 

ة  ةة ثة كة  نَّ رة اذِ حة عة   [24]   اِم نة امل

 فة 
ِ
ة ا لِب القة  ومُ ُسُ  - احِ صة  - اّنَّ   

 

كةْرِب  ُك ِ عة  ىدة الرَّ  ةُ بة الِ جة   [25]   

 

ُمقتةِفيعة  ع  بِ تة  ُكُّ عة  اذة هة  ْدية   [26]  ُ  ِِب النَّ  هة ِف  ىفة صطة امل َّ    املُشة

 

حِ  ِمنة  لةُ  ْ ة  الشَّ رُ افِ عة  يب  صِ ن    

 

ِب   [27] رُ اهِ مة  ية  هِ اهِ ات ِبة  ِِبةسة    

 

درِ الصَّ  يقِ ضِ  اِب س بة أَ  ِمنعة  اذة هة     

 

[28]   
ِ
الِب ِ  يذِ  انة ب ِ رة  نعة  ااُضنة عرة ا     

 

لِ الة الضَّ  عمة  هلُ الة عة  خلُ البُ عة    

 

  عْ مة  اـُ وة سِ  امة  بُّ حُ عة   [29]
ِ
لِ خالة ا   

 

هِِبُ    عأَ  ب ِ
ِ
ى ةة بَّ حة مة  نْ ا وة الس ِ    

 

ة دَّ قة   [30]    ىوة النَّ  قَّ شة  ياّلَّ  ىلة هة  امِتة
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ِ

ُ فة  ِ  مهُـ بُّ ـ حُ  ونة نُ ؤمِ امل َّلِلَّ   

 

اِه  الة عة  د  نِ  لةُ  يسة لة   [31] ُمضة  

 

ة   لِ  دُّ شة أَ  هُ  لب
ِ
  ُحبَّا لةِ ال

 

قُْرِبة  ِمنهُ عة  يهِ فِ  ة  غبة رة عة   [32]  

ومِ ُسُ  ِمن رَّ مة  امة  عمة  الُْبُ عة   

 

ة اِ  دقة  انة هُ  اهُ عة   [33] يومِ نظُ مة  ىىنِتة  

ة  ُ  ةة يبة طة بِ  مُتهُ ظة ن ـْ رة وَّ نة امل  

 

ة عة  ىالهُدة  هللاة  لُ سأَ أَ عة   [34] ـْ رة غفِ امل  

 ْ امِ عة الَّ  ىلة هة  درِ لصَّ لِ  حة عالشَّ  

 

َة ِِب  الةتة عة   [35]   ىلة هة  حلُس ْ
ِ
مِ سالة اال  
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِالخـاتـدــة

ِأسأ  هللا تعالى اسنها ــ 

 

ين ا ا ن ظم  أ خ  م  ت مِّ د أ ق ول  م  حم  اب آل م   ر ح 

 

 امِ رَ ا المَ ذَ  ازَ ن حَ مَ  وزَ ا فَ فيَ                          امِ نَ األَ  يرِ خَ  ةِ نَّ ى سُ لَ وعَ 

 امِ رَ انصِ  الَ ا بِ ومًّ دَ  يمِ عِ ـوالنَّ                          امِ قَ المُ  ارُ دَ  دن  عَ  اتُ نَّ جَ 

 وهللا تعالى أعلى وأعلم                                           
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